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24 december (nachtmis) 

Jaap Bel, ouders Bel – Haesakkers,  

Johannes Dominicus Fredericus Companus,  

Anthonius Cornelis van Duyn, ouders Engering – 

Hersbach en zonen, Franciscus Laurentius Geerders, 

Toon Heinsbroek, ouders en broers Van der Hoeven, 

Jan Joore, ouders en broers De Leede, Piet van Mil, 

Aad en Jopie Osterholt, Jan Joore,  

Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest – 

Franken, ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, Ben Schueler, Martha Vavier,  

Piet Wijnen en voor alle overleden pastores, vrijwil-

ligers en weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
 

Eerste Kerstdag (dagmis) 

Jaap Bel, ouders Bel - Haesakkers,  

Johannes Dominicus Fredericus  Companus,  

Anthonius Cornelis van Duyn, ouders Engering –

Hersbach en zonen, Franciscus Laurentius  Geerders,  

Toon Heinsbroek, ouders en broers Van der Hoeven, 

Jan Joore, Elisabeth Helena van Noordt,  

Piet van Mil, Aad,  Aad en Jopie Osterholt,   

ouders Over de Vest – Franken,  ouders Van der 

Pas – Van Mil, Ouders van der Plas – Lips,  

Piet van Potten, lieve moeder Roos Severin,  

Ben Schueler, Martha Vavier, Piet Wijnen en voor 

alle overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap.  
 

Zondag 30 december 

Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes,  

Toon Heinsbroek, Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 

Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap. 
 

Zondag 6 januari 

Jaap Bel, Johannes Dominicus Fredericus  

Companus, Franciscus Laurentius Geerdes,  

Toon Heinsbroek, Elisabeth Helena van Noordt, ou-

ders Over de Vest – Franken, ouders Van der Pas – 

Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler en voor alle 

overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners van 

onze geloofsgemeenschap. 
  

Zondag 13 januari 

Jaap Bel, ouders Engering – Hersbach en zonen, 

Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 

Jan Joore, Nellie Kouwenhoven,  

Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van 

Noordt, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, 

Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler,  

MISINTENTIES 
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Violetta Johanna van Riet,  

Piet Wijnen, ouders, zussen en broer Wijnties – 

Van Oostrom, uit dankbaarheid bij een 50-jarig 

huwelijk, voor de effectieve werking van een  

medische kuur en voor alle overleden pastores,  

vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 20 januari 

Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Toon Heinsbroek, ouders Van der Pas – Van Mil, 

Piet van Potten, Ben Schueler  

en voor alle overle-den pastores, vrijwilligers en wel-

doeners van onze  geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 27 januari 

Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes,  

Toon Heinsbroek, Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 

Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap. 

 

 

 

 

 
    

Als de macht van de liefde het wint van de 
liefde voor de macht, dan zal er vrede zijn! 

 

Jimi Hendrix 
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SPREUK VAN DE MAAND 

U doet toch ook meeU doet toch ook meeU doet toch ook meeU doet toch ook mee    
met de Adventmet de Adventmet de Adventmet de Advent----/Kerstactie/Kerstactie/Kerstactie/Kerstactie    
t.b.v. de voedselbank?t.b.v. de voedselbank?t.b.v. de voedselbank?t.b.v. de voedselbank?    

  

U neemt in de Advent of met Kerstmis  

(tot eerste kerstdag) houdbare artikelen mee 

naar de kerk of pastorie.  

Het mogen artikelen zijn speciaal voor de 

feestdagen, maar dat hoeft niet. 

Het maakt niet uit hoeveel artikelen u  

bijdraagt. Alle kleine beetjes helpen.  

De pastoraatsgroep zal zorgen dat de  

spullen op plaats van bestemming komen. 

Dan wordt het een mooi kerstfeest voor  

iedereen! Heeft u nog vragen? Bel dan met 

Marian Bergwerf 4737879 of met  

Jolanda Konings 4264417.  



 

 

 

 

 
 

TON EN BEP KESTER  
ZE NEMEN HET LEVEN ZOALS HET KOMT 
 

Als ik mijn fiets tegen een tuinmuurtje in de Prins 

Bernhardlaan zet, springt er als uit het niets een 

dikke rode kater op, die mij enthousiast begroet. 

“Kom maar, Gijs”, klinkt het vanuit het huis en 

samen lopen we naar binnen. Gijs 'de Derde' woont 

bij Bep en Ton Kester, waar ik op bezoek ga. 

Fijn om ze weer eens te zien. Onder de thee praten 

we wat bij en duidelijk wordt dat het er voor Ton 

niet makkelijker op wordt. Het lopen gaat moei-

zaam, hij heeft daar hulp bij nodig. Gelukkig is die 

er, niet in de laatste plaats van zijn vrouw Bep, die 

hem met van alles en nog wat steunt. 

Ook hebben zij fijne buren, die klaarstaan om in-

dien nodig, de helpende hand te bieden. 

Wat ook scheelt, is dat ze prachtig in het groen 

wonen, achter de tuin, aan de voorkant het mooie 

Volkspark, levendig doordat er altijd veel mensen 

wandelen, al dan niet met de hond. 

Ooit had ik hen eens gevraagd iets over vroeger te 

vertellen, nu was het een goede gelegenheid daar-

voor. 
 

Banketbakker 
Ton gaat er eens goed voor zitten en begint te ver-

tellen dat dat hij in 1929 in Honselersdijk werd 

geboren. Hij was de middelste van 15 kinderen uit 

het gezin Kester. “We waren met zeven jongens en 

acht meisjes. Leuke meiden, hoor, die zussen van 

me!” benadrukt Ton. Het tuindersbedrijf van zijn 

ouders trok hem niet zo; als klein jongetje wist hij 

al dat hij banketbakker wilde worden, met de na-

druk op banket, want voor het bakken van brood 

moest je wel heel vroeg je bed uit. Toch ontkwam 

hij daar niet aan, toen hij na de banketbakkers-

school bij zijn eerste bazen ging werken; het hoor-

de erbij. 
 

Schoonmaken  
In 1932 kwam Bep ter wereld in Naaldwijk, als 

eerste van de elf. Haar ouders hadden een slagerij 

en als oudste dochter had ze al jong veel te doen in 

het huishouden, ook moest er voor de kleintjes 

worden gezorgd. Ze ging naar de Land- en Tuin-

bouwschool, waar zij zich goed doorheen sloeg. 

Doordat ze altijd opgewekt bleef lachen, hadden 

preken en standjes geen vat op haar. 

Een keer maakte zij het wel erg bont en moest voor 

straf de kamer van een lerares schoonmaken. 

Dat was kennelijk heel goed gedaan, want zij werd  
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her en der gevraagd. Zodoende wist ze een lekker 

bedrag te sparen voor haar uitzet, zoals dat toen heet-

te. Voor ontspanning zat ze op gym, handbal en de 

gidsen. Ja, ja, Bep was toen al een heel actief type!  
 

Samen verder  
Toen ze 23 was en haar verkering uitging, zag de 

25-jarige Ton zijn kans schoon. 

Op een opvallende manier fietste hij langs Bep's 

huis en ja hoor, het lukte hem om haar aandacht te 

trekken. Samen fietsten ze naar het strand in Hoek 

van Holland en gingen zo in elkaar op dat ze op de 

pier natte voeten kregen door het steeds hoger op-

komende zeewater. 

Twee jaar later trouwden ze en begonnen een ban-

ketzaak in de Haagse Schilderswijk, waar ze na 

twaalf-en-een-half jaar alweer weg moesten omdat 

de boel daar afgebroken moest worden.  

Inmiddels hadden ze drie dochters, die graag bui-

ten speelden en waarvoor lijn 10 een paar keer een 

noodstop moest maken. 

Nieuwe kansen werden gezien in de Schiedamse 

wijk de Gorzen. Zij vestigden zich op van de hoek 

Groenelaan-Strijensestraat in een schattig pand, 

een beetje Soete Suikerbolachtig. Ze woonden er-

achter en boven. Aanvankelijk werd nog de kat uit 

de boom gekeken, zouden die nieuwelingen geen 

Haagse Bluffers zijn?  
 

Heerlijke Irma's  
Al heel snel werden Bep en Ton geaccepteerd door 

de mensen uit de Gorzen, natuurlijk ook vanwege 

het feit dat ze heerlijk gebak hadden en Ton be-

roemd werd om zijn Irma's: twee plakjes schuim 

met daartussen verrukkelijke vulling. En als klant 

werd je op je wenken bediend door een altijd 

vriendelijke, goedlachse Bep. 

Sinds 1990 wonen ze in de mooie Prins Bernhard-

laan. Bep is zich verdienstelijk gaan maken voor 

de H. Hartkerk, bij de schoonmaakploeg, als col-

lectante en lectrice. Ook deed zij met veel plezier  
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en inzet vrijwilligerswerk bij Huize Francois Ha-

verschmidt. 
 

Ton liet zich ook niet onbetuigd: vroeger altijd als 

misdienaar, later als collectant en in het kerkbe-

stuur. 

De omstandigheden dwingen hen tot meer rust en 

thuisblijven, maar Ton en Bep nemen het leven 

zoals het komt, ze zijn blij met elkaar en kunnen 

samen nog hartelijk lachen. 

De middag is omgevlogen en als Bep me naar de 

deur brengt, valt het me weer op dat ze maar niet 

ouder lijkt te worden. Ton zwaait naar me en Gijs 

de Derde zit me vanaf de vensterbank na te kijken. 

Een mooi plaatje! 
 

Liesbeth Dingenouts 

 

 

 

 

 

GEZOCHT: 

FINANCIEEL BEHEERDER H. HARTKERK 
 

De Beheercommissie van de H. Hartkerk is op zoek 

naar een opvolger van haar Lid Financiën (ook wel 

financieel beheerder genoemd, of in de volks-

mond: penningmeester). Dit omdat de gewaardeer-

de huidig financieel beheerder, de heer Louis van 

Poppel, binnenkort de H. Hart beheercommissie zal 

verlaten. 
 

Met de komst van het overkoepelende bestuur 

van  onze parochie De Goede Herder, is de taak 

van de financieel beheerder H. Hartkerk sterk 

vereenvoudigd. De salarissen van het personeel 

en de uitgaven voor de gebouwen (denk aan 

verzekeringen e.d) en de spaarrekeningen wor-

den tegenwoordig verzorgd door de overkoepe-

lende penningmeester. 
 

De overblijvende taken van een financieel beheer-

der zijn: beheer van de gelden (waaronder de col-

lecten en overige kerkelijke inkomsten) van de 

deelgemeenschap H. Hart, in overeenstemming met 

de met het parochiebestuur gemaakte afspraken, het 

opstellen en bewaken van de begroting, verzorging 

van de lokale Aktie Kerkbalans.  

Mocht u meer informatie willen hebben, kunt u 

contact opnemen met Louis van Poppel: 010-

4730757. 

Als u interesse heeft, kunt u die kenbaar maken bij 

een van de leden van de beheercommissie 

(contactgegevens achterop deze Gorzenklok). 
 

Namens de beheercommissie H. Hart, 

Henry de Wolf 
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Begin van de Kersttijd 

Maandag op dinsdag 24/25 de-

cember 

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 

Kerstmis, geboorte van de Heer 

Hoogfeest 

Om 19.00 uur Gezinskerstviering (Woord- en 

Communiedienst). Liedjes vooraf vanaf 18.45 uur. 

 m.m.v. het kinderkoor o.l.v. Jolanda Konings. 

Toetsen: Henry de Wolf, drums: Jan Bekkers en 

Corinne de Wolf, trompet en bas: Peter Simons, 

viool: Käthe de Wolf, cello: Mona Thomasse. 

Voorganger: Kees Koeleman 

N.B. De kinderen mogen kleine instrumentjes 

meebrengen: trommeltje, sambaballen, triangel, 

fluitje, tamboerijn, deksels enz. 
 

 

Om 22.15 uur Nachtmis van Kerstmis m.m.v. het 

H. Hartkoor. Dirigent: Jolanda Konings. Orgel:  

Henry de Wolf.  Liedjes vooraf vanaf 22.00 uur. 

Voorganger: pastoor A.A. van Well. 

Jesaja 9,1-3+5-6 / Lucas 2,1-14 

 

Dinsdag 25 december 

Eerste Kerstdag 

Om 09.30 uur Dagmis van 

Kerstmis met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger:  

pastor Charles Duynstee  

Jesaja 52,7-10 / Johannes 1,1-18 

Na de viering is er koffie en thee in de pastorie. 

Zie ook het rooster op blz. 9 

 

Woensdag 26 december 

Tweede Kerstdag 

H. Stephanus, eerste martelaar 

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst in de 

pastorie. Voorganger: Corry Smits 

 

Vrijdag 28 december 

HH. Onnozele kinderen,  

martelaren 
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AGENDA 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 

Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is 

erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat be-

staat. In het Woord was leven en het leven was het licht 

voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

Johannes 1,1-5  



 

Zondag 30 december 
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met koorzang . 

Voorganger:  

pastor Kees Koeleman 

1. Samuel 1,20-22+24-28 / Lucas 2,41-52 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 

koffie en thee in de pastorie. 
 

Maandag 31 december 
H. Silvester I, paus / Oudejaarsdag 
 

Dinsdag 1 januari 
H. Maria, Moeder van God / Nieuwjaarsdag 
 

Vrijdag 4 januari  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 6 januari 
Openbaring des Heren 

(Driekoningen) Hoogfeest 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer. 

Voorganger: Corry Smits 

Jesaja 60,1-6 / Matteüs 2,1-12 

 

Zondag 13 januari 
Doop van de Heer 

Om 09.30 uur Wood- en Com-

muniedienst met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorg.: pastor Lidwien Meijer 

Jesaja 42,5a+1-4+6-7 / Lucas 3,15-16+21-22 

Na de viering worden u brieven aangereikt t.b.v. 

de schrijfactie van Amnesty International. 
 

Maandag 14 januari  Z. Petrus (Peerke) Donders 
 

Dinsdag 15 januari 
Om 12.00 uur wijklunch in de pastorie.  
Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of bij 
Ted Konings (06-48405775) 
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Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen 

de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen 

stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn 

inzicht en zijn antwoorden.  Lucas 2,46-47 

Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 

Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, 

zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. 

Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden 

het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 

Matteüs 2,10-11 

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was ge-

doopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en 

daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem 

neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn ge-

liefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’  Lucas 3,21-22 



 

Donderdag 17 januari  H. Antonius, abt 
 

Vrijdag 18 januari  H. Margarita van Hongarije 
 

Zondag 20 januari 
Tweede zondag door het jaar 

HH. Fabianus en Sebastianus 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel van 

Nel de Heer. 

Voorganger: pastor Charles Duynstee 

Jesaja 62,1-5 / Johannes 2,1-11 

 

Maandag 21 januari  H. Agnes 
 

Woensdag 23 januari  Z. Henricus Suso 

Lilian Boes geeft kunstgeschiedenis (zie onze site) 
 

Donderdag 24 januari 
H. Franciscus van Sales, patroon van de Salesianen 
 

 

Zondag 27 januari 
Derde zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor. 

Voorganger:  

pastoor A.A. van Well 

Nehemia 8,2-4a+5-6+8-10 / Lucas 1,1-4+4,14-21 

 

Maandag 28 januari  H. Thomas van Aquino 
 

Donderdag 31 januari 
H. Johannes (Don) Bosco, stichter van de Salesianen 
 

 

 

 
 
 

Vieringen Vlietlandziekenhuis 
Elke zondagmorgen is er een oecumenische kerk-

dienst in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam. 

Sinds kort worden deze diensten door de ZOS 

rechtstreeks uitgezonden via de radio. 

Tijdstip: zondagmorgen tussen 9.30 en 10.30 uur. 

In het ziekenhuis is de dienst nu te ontvangen via 

radiokanaal 36. 
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VLIETLANDZIEKENHUIS 

Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen 

hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei 

Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn 

moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, 

wat het ook is.’  Johannes 2,3-5 

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. 

Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij 

gaf onderricht in de synagogen en werd door allen gepre-

zen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en 

volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. 

Lucas 4,14-16 



 

Maar ook elders, buiten het ziekenhuis, kunnen de 

diensten beluisterd worden:  

via Caiway FM frequentie 99.0 MHz 

En tenslotte ook op internet: www.zosradio.nl. 
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Doe mee met deDoe mee met deDoe mee met deDoe mee met de    
KerstlichtjestochtKerstlichtjestochtKerstlichtjestochtKerstlichtjestocht    

De Kerstlichtjestocht is dit jaar op  

23 december 
 

Kinderen en hun begeleiders trekken dan met 

een lichtje vanaf molen De Nolet, door de mooi 

verlichte straatjes van de Gorzen, naar de Heilig 

Hartkerk. Op zoek naar het kerststalletje. 
 

Soms komen de kinderen onderweg koningen 

tegen, soms engelen. Soms is er sneeuw, maar 

nooit schijnt de zon, want het is al lekker don-

ker als de tocht om 17.00 uur begint.  

Ook dit jaar is er tijdens de tocht iets bijzonders 

aan de hand… 
 

Wil je weten wat er dit jaar te gebeuren staat, 

kijk dan op www.heilighartkerk.nl. Daar kun je 

ook lezen welk cadeautje je mee kunt nemen 

voor het kindje in de stal en voor de kinderen 

die een doos ontvangen van  

Actie  SchoenendoosActie  SchoenendoosActie  SchoenendoosActie  Schoenendoos 

  

   

Maandag 24 december 19.00 uur 

GEZINSKERSTVIERING 
(Woord- en Communiedienst) 

voorganger: pastor Kees Koeleman 

m.m.v. het kinderkoor  

o.l.v. Jolanda Konings. 

Piano/orgel: Henry de Wolf 

kerk open: 18.30 uur 

kerstliederen vanaf: 18.45 uur 

  

Maandag 24 december 22.15 uur 

NACHTMIS  
voorganger: pastoor A.A. van Well 

m.m.v. het H. Hartkoor o.l.v. Jolanda Konings 

orgel: Henry de Wolf 

kerk open: 21.45 uur 

kerstliederen vanaf: 22.00 uur 

  

Eerste Kerstdag 25 december 9.30 uur 

WOORD- EN COMMUNIEDIENST 
voorganger: pastor Kees Koeleman 

m.m.v. het H. Hartkoor 

  

Tweede Kerstdag 26 december 9.30 uur 

WOORD- EN COMMUNIEDIENST 
in de pastorie 

voorganger: Corry Smits 
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Gezinskerstviering 
(Woord- en Communiedienst) 

  

Kom op kerstavond 24 december a.s. 

om 19.00 uur naar de kerk om daar  

de geboorte van Jezus te vieren! 
  

We zingen kerstliedjes en er is ook een toneelstuk-
je. Soms mag je zelf meedoen en daarvoor mag je 
kleine instrumentjes meebrengen zoals een trom-
meltje, sambaballen, triangel, fluitje, tamboerijn, 
of deksels. Pastor Kees Koeleman is de voorgan-
ger. Het kinderkoor zingt o.l.v. Jolanda Konings. 
 Henry de Wolf zit achter het orgel én de piano,  
Jan Bekkers en Corinne de Wolf doen het slag-

werk, Peter Simons blaast trompet en is ook bas-
sist, Käthe de Wolf speelt viool  

en Mona Thomasse cello.  
De kerk is om 18.30 uur open en vanaf 18.45 uur 

worden er kerstliederen gezongen. 

Het wordt een echt feest! 
  

  

Het Mooiste KerstliedHet Mooiste KerstliedHet Mooiste KerstliedHet Mooiste Kerstlied    
Kerstvertelling door stadshistoricus 

Han van der Horst 
 

m.m.v. het Don Boscokoor 

 
Historicus Han van der Horst vertelt op eigen 

humoristische wijze over het mooiste kerstlied. 
Dat is niet Stille Nacht, Heilige Nacht…  

Zijn verhaal voert naar de donkere  
Middeleeuwen toen een witte kerst helemaal 
geen gezelligheid en romantiek betekende. 

 

Zangers van het Don Boscokoor brengen  
Het Mooiste Kerstlied ten gehore.  

Na de kerstvertelling is er gelegenheid tot het 
samen drinken van een glas glühwein.  

 
Zondag 23 december, 15.00 uur  

 

Jacobuskerk Schiedam / Kethel 
 

Kerkweg 51 
 

Toegang gratis 
 

Organisatie: Jacobusgilde 



 

 

 

 

 

Schiedams Volkslied 
In het koorarchief in de H. Hartkerk vond ik enige 

tijd geleden een (het?) “Schiedamsch Volkslied”, 

tekst: J. Brouwer en muziek: Kees Vredebregt.  

Kees Vredebregt was organist van de H. Hartparo-

chie, al in de eerste RK-kerk in de Gorzen, de hou-

ten noodkerk aan de Geervlietsestraat. De tot kerk 

omgebouwde Gelderse koeienstal droeg de humo-

ristische naam “Houten Kathedraal”: ’s zomers 

was het er heter dan buiten en als het regende sta-

ken de kerkgangers naar verluid binnen hun par-

aplu’s op.  

Het Schiedamse Volkslied is geschreven in 1926 

toen de Gorzenese katholieken nog in hun kathe-

draal ter kerke gingen. Tezelfdertijd werd al ge-

bouwd aan de nieuwe stenen Gorzenkerk aan de 

Rijnstraat (de huidige kerk). 

Vredebregt, leerling van Hubertus Veugelers, de 

organist van de Frankelandse kerk, woonde in het 

centrum van Schiedam, op het Koolas, vlak bij de 

Ruïne. Hij leidde tot begin jaren zestig diverse ko-

ren in de parochie: in de kerk (herenkoor, jongens-

koor, dameskoor) en onder de kerk (toneel-

vereniging en het gemengde koor, meisjeskoor). 

Verder gaf hij pianoles en zangles. 

De heer J. Brouwer was verbonden aan de toneel-

vereniging die onder de kerk repeteerde. Naar ver-

luid regisseerde hij toneelstukken. 

De tekst lezende, is het moeilijk voor te stellen dat 

dit lied bij officiële gelegenheden is gezongen: het 

lied is louter als een feestlied bedoeld. Van de mu-

ziek is tot dusverre alleen de partij voor de 2e teno-

ren gevonden. Het lied is waarschijnlijk driestem-

mig uitgevoerd: tenoren-I, tenoren-II en bassen. 

Als iemand de melodie kent, neem contact op met 

de redactie van de Gorzenklok! 
 

Henry de Wolf 

 
  

SCHIEDAMSCH VOLKSLIED, 31-5-1926 

(C.G. Vredebregt – J. Brouwer) 

 

Wij zijn de mannen uit die stad. 

Die stad vol moutwijn prikk´lend nat. 

Het is bij ons een fijne boel. 

Dat zie je wel aan onze smoel. 
 

Refrein: 

Jenevertje, jenevertje, jenevertje, jenevertje. 

Jenevertje fijn, jenevertje fijn. 
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DOOR U VOOR U  



 

Ons Schiedam, stad van overvloed. 

Van ´t vocht dat vroolijk stemmen doet. 

Men schrobt bij ons ermee de straat. 

Daar drinkt je vroeg, daar drinkt je laat. (refrein) 
 

Ja, waar je komt in dorp en stad. 

Ze tappen overal Schiedamsche nat. 

Die wonderdrank, die medicijn. 

O, geestendrank uw slaaf wil ´k zijn. (refrein) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Herinnering 

De communie- & vormselwerkgroep onder super-

visie van Janet en Marian wensen alle communi-

cantjes, vormelingen en hun familie fijne kerstda-

gen en een gezegend 2013. 

Daarbij hopen Janet en Marian dat de ouders van 

de communicantjes en vormelingen niet vergeten 

even te mailen naar hen om de kinderen op te ge-

ven voor de eerste communievoorbereiding, ge-

volgd door het sacrament van de eerste communie 

op 7 april 2013 of voor de vormselvoorbereiding, 

gevolgd door het sacrament van het vormsel op 2 

juni 2013 

Informatie hierover heeft in de Gorzenklok van no-

vember en december gestaan. 

Voor meer informatie en opgave kunt u bij Janet 

(jawobis@xs4all.nl) terecht voor de communie en 

bij Marian (g.bergwerf@planet.nl) voor het vorm-

sel. Graag zo snel mogelijk, maar zeker vóór 1 ja-

nuari 2013. 
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HUMOR 

VORMSEL 

COMMUNIEFEEST 



 

 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 
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45 
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KERSTLICHTJESTOCHT OP 

ZONDAG 23 DECEMBER, 

17.00 UUR: NOLETMOLEN 

blz. 9 
 

KENT U DE KERSTACTIE 

VAN DE VOEDSELBANK? 

blz. 2 

Rijwielspeciaalzaak 
 

Groenelaan 48,  3114 CJ  Schiedam 
telefoon: 010 – 426 33 36 

Zeg het met 
met bloemen 

van… 
 

Bloemen en Planten 

“Klimop”“Klimop”“Klimop”“Klimop”    
Groenelaan 79 

3114 CC  Schiedam-Zuid 



 

 
parochie De Goede Herder, 

Deelgemeenschap Heilig Hart 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

telefoon:    010 - 4 26 86 48 
internetsite:  www.heilighartkerk.nl  
e-mail:  info@heilighartkerk.nl   

gironummer: 21385 t.n.v.  

   Parochie DGH - H.Hartkerk 
   te Schiedam 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

diensten:    zondag en woensdag om 09.30 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

pastoraal team: Charles Duynstee, Coert Biesjot,  
 Lidwien Meijer, Kees Koeleman, 

bereikbaar via de pastoraatsgroep. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Coert Biesjot, pr. 

secretaris:   Marian Bergwerf  (010-4737879)  
coördin. liturgie: Corry Smits     (010-4268711) 
lid:       Jolanda Konings  (010-4264417) 

lid:       vacature 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

BEHEERCOMMISSIE H. HART 
lid (coördinatie): Henry de Wolf   (010-4264417) 

postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mailadres:   info@heilighartkerk.nl   
        (e-mail privé: henry@de-wolf.nl ) 

lid (financiën): Louis van Poppel  (010-4730757) 
lid (gebouwen): Cokke Lansbergen   (010-4264198) 

lid (vrijwilligers): Liesbeth Dingenouts  (010-4269017) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
        redactie@heilighartkerk.nl 

redactieleden:  Liesbeth Dingenouts, Henk de Heer, 
        Ted Konings (06-48405775), 

         Hans Ronteltap, Henry de Wolf 
opmaak en druk: Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: 

vóór de 12e van de maand augustus 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave misintenties: Henk de Heer  (010-4347475) 
          e-mail: henk@hdeheer.nl  
-----------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam 
Bestuur: 
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), 

Jack de Rond (penningmeester), Jolanda Konings (lid), 

Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:       vrienden@heilighartkerk.nl  

Rekeningnummer: Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. 
          Stichting Vrienden van de 

         Heilig Hartkerk te Schiedam 
------------------------------------------------------------------------------------—--

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


