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Op de plaats...rust! 
Aan de voorkant van een woonhuis aan de 
Hoogstraat in Vlaardingen staat een zitbank waar-
op geschreven staat: ‘Wanneer men de rust niet in 
zichzelve vindt, is het nodeloze moeite haar hier 
op de bank te zoeken’. De woorden doen me den-
ken aan een verhaal. Het gaat over een boer en een 
boerin die na het hooien op de bank voor het huis 
gaan zitten. Kijkend naar de ondergaande zon 
bromt de boer een melodietje. ‘Wat is dat voor een 
wijsje?’, vraagt zijn vrouw. ‘Zong ik? Daar weet ik 
niks van’. ‘Toch is het zo’. ‘Hoe ouder hoe 
gekker’, grinnikt de boer. Zijn vrouw keek opzij 
naar zijn bruine kop. Toen legde ze haar hand op 
zijn hand. Zo bleven ze zitten tot de zon al lang 
verdwenen was. In de olm zong de nachtegaal.  
 

Gunnen we deze rust nog aan onszelf? Veel men-
sen vinden het gevaarlijk om tot echte rust te ko-
men. We houden haar – half bewust, half onbewust 
– buiten de deur. In de praktijk blijkt dat we steeds 
één en dezelfde versnelling kiezen: de hoogste. 
Onthullend is ons taalgebruik. Na de vakantie is de 
vraag niet: ‘Hoe was je vakantie’, zelfs niet: ‘Waar 
ben je geweest in de vakantie?’, maar: ‘Wat heb je 
gedaan in de vakantie?’ Hoe actiever en spannen-
der, hoe beter, lijkt de leus. 
 

Een buurmeisje van vroeger bleef wat achter in 
haar lichaamsgroei. Ze was zo gezond als een vis, 
alleen wat klein. De dokter adviseerde in haar ge-
val: meer rust, vaker een uurtje liggen. En zo lag 
ze soms te liggen op de bank. Tegen ieder die bin-
nenkwam zei ze: ‘Ik lig te groeien’. Zenuwachtig 
dat iedereen daar van werd! 
 

‘De wereld zou 
gered zijn’, zei 
Pascal in de 17de 
eeuw, ‘als elk 
mens zou leren om 
eens rustig op zijn 
stoel te zitten’. 
Misschien vinden 
we er de komende 
maanden de tijd 
voor: gewoon een 
beetje lanterfanten, 
even niks doen, op de bank liggen, onze ziel de 
gelegenheid geven om ons weer in te halen. 
 

Pastor Kees Koeleman 

MET BRANDEND HART 
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Zondag 1 juli 

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bos-
man, ouders Broeren, familie Van der Burg,  pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Johanna 
Petronella van Esch – Kerkhof, Franciscus Lauren-
tius Geerders, Toon Heinsbroek, pastoor Theo-
dorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Mi-
chaël Kuijpers, Elisabeth Helena van Noordt,  ou-
ders Over de Vest – Franken, ouders Van der Pas – 
Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta 
Johanna van Riet, ouders Steens – Van der Knaap, 
Luud en Lenie van ’t Zelfde. 
 

Zondag 8 juli 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders 
Engering-Hersbach en zonen, Johanna Petronella 

van Esch – Kerkhof, Franciscus Laurentius Geer-
des, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefri-
dus Hulspas, Jan Joore, Nellie Kouwenhoven, pas-
toor Rudolph Michaël Kuijpers, Petrus Jacobus 
van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders van 
der Plas – Lips, Piet van Potten, Magtildus Rontel-
tap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 
Piet Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde.  
 

Zondag 15 juli 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Johanna Petronella van Esch – 
Kerkhof, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Huls-
pas, Maria de Kok, pastoor Rudolph Michaël Kuij-
pers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Pot-
ten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap,  
Luud en Lenie van ’t Zelfde. 
 

Zondag 22 juli 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Johanna Petronella van Esch – 
Kerkhof, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Huls-
pas, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas – 
Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t 
Zelfde. 

MISINTENTIES 
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Zondag 29 juli 

Jaap Bel, pastoor Nicolaas Johannes Donkers,  
Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 
pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor 
Rudolph Michaël Kuijpers, Petrus Jacobus van 
Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van 
Potten, Ben Schueler 
 

Zondag 5 augustus 
Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie 
Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg,  
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, 
Franciscus Laurentius Geerders, Toon Heinsbroek, 
pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor 
Rudolph Michaël Kuijpers, Elisabeth Helena van 
Noordt,  ouders Over de Vest – Franken, ouders 
Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben 
Schueler, Violetta Johanna van Riet, ouders Steens 
– Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde. 
 

Zondag 12 augustus 
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders 
Engering-Hersbach en zonen, Franciscus 
Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor 
Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Nellie 
Kouwenhoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, 
Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van 
Noordt, ouders van der Plas – Lips, Piet van 
Potten, Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en 
Lenie van ’t Zelfde.  
 

Zondag 19 augustus 
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius 
Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Jan Joore, Maria de Kok, 
pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der 
Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, 
ouders Steens – Van der Knaap,  Luud en Lenie 
van ’t Zelfde. 
 

Zondag 26 augustus 
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius 
Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Petrus Jacobus van Mil, 
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 
Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 
Luud en Lenie van ’t Zelfde.  
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Silvio benoemd als gebedsleider 
Silvio Jonge: hij is al jaren een prettig, vertrouwd 
gezicht op het altaar van de H.Hartkerk.  
Het assisteren van de dienstdoende pastor gaat 
hem al uitstekend af. Onlangs is hij geslaagd voor 
het examen Gebedsleider. Een toegevoegde waar-
de voor de uitoefening van zijn functie. Wat een 
luxe voor de Heilig Hartkerk, zo iemand in huis te 
hebben! 
Op donderdag 21 juni heeft het officiële uitreiken 
van het getuigschrift plaatsgevonden in Den Haag 
en wel door bisschop Van den Hende.  
Onze Silvio Jonge is geboren op Curaçao. Hij 
kreeg een katholieke opvoeding. Zijn familie telde 
een neef die priester was en twee tantes in het 
klooster. In 1999 komt Silvio met zijn hele gezin 
naar Nederland. Ze vestigen zich in de wijk 
Nieuwland. Silvio vindt de weg naar onze kerk in 
de Gorzen, sluit zich aan en wordt actief.  
Inmiddels leidt Silvio elke donderdagavond een 
gebedsgroep van afwisselend zeven tot vijftien 
mensen, afkomstig uit de hele stad en soms ook 
daarbuiten. De eerste donderdag van de maand 
staat in het teken van eucharistische aanbidding. 

Silvio is blij dat de studie, die toch vier à vijf jaar 
duurde, erop zit. Al die modules, het huiswerk, de 
werkstukken, vergden veel tijd. Een grote inspan-
ning, vooral als je een fulltime baan hebt als 
vrachtwagenchauffeur. Silvio is blij met de hulp 
die vanuit de gemeenschap hem is geboden. “Met 
raad en daad heeft Jolanda Konings mij bijgestaan, 
soms tot in de kleine uurtjes”  

EEN BOEKJE OPEN OVER… 
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De steun van zijn vrouw Francis was onmisbaar. 
Zij heeft altijd achter hem gestaan. Dat werkte ex-
tra inspirerend. Ook de steun van mensen die in 
hem geloofden en hem de kans hebben gegeven, 
met name in de parochie, heeft hem goed gedaan. 
Hij noemt Corry Smits en pastor Biesjot.  Op mijn 
vraag hoe hij zo tot de studie gekomen is, ant-
woordt Silvio dat hij altijd een soort roeping er-
voor heeft gehad, en dat hij zich gesteund voelt 
door de kracht van de Heilige Geest. 

Mgr. Van den Hende feliciteert Silvio met het slagen 

voor de cursus gebedsleider. 

 
We kletsen nog gezellig wat na met een glas wijn 
erbij, geserveerd na de plechtigheid ter ere van de 
Heilige Liduina van Schiedam. We hebben het nog 
over de wijk Nieuwland, die flink opgeknapt is de 
laatste tijd. Silvio en zijn gezin wonen er met ple-
zier. De jongste telg woont nog thuis. 
Gelukkig is er  naast de drukte nog best tijd voor 
gezellige dingen, met elkaar uitgaan, een barbecue. 
Mijn laatste vraag: 'Houd je van voetbal?', beant-
woordt hij volmondig met 'ja!' 
 

Liesbeth Dingenouts  
 

 
 
 

 
 

 

Op dinsdag 29 mei 2012 is overleden: 
 
 

Johanna Petronella 
van Esch - Kerkhof 

 

Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden 
in onze gebeden. 

FAMILIEBERICHTEN 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Bijna zomer. Her en der zien we vlaggen met een 
schooltas eraan verschijnen. De kinderen en de 
scholen maken zich op 
voor de zomervakan-
tie. Op donderdag 28 
juni komt de Jozef-
school naar onze kerk 
voor de viering ter af-
sluiting van het school-
jaar. Ook u bent wel-
kom in deze viering, 
die begint om half 10. 
Houd er wel rekening 
mee dat de kerk tot op de laatste bank bezet is.   
 

Op vrijdag 8 juni vond het vrijwilligersfeest plaats. 
Deze keer stond een bezoek aan de molen van  
‘buurman’ Nolet op het programma. U leest er 
meer over op bladzijde 7 van deze Gorzenklok.  
 

Dinsdag 12 juni was er weer een wijklunch. Deze 
keer met een extra feestelijk tintje, een glaasje en 
een visschotel. De volgende wijklunch is op dins-
dag 18 september. Iedereen is van harte welkom. 
Er wordt samen gegeten om 12.00 uur. De kosten 
zijn 5 euro. Vergeet u zich niet aan te melden! An-
ders komen de organisatie en de kok voor onaan-
gename verrassingen te staan. Aanmelding kan bij 
Corry Smits, Ted Konings (u vindt ze achter op 
deze Gorzenklok) of in het wijkcentrum in de 
Dwarsstraat.  
 

Was u er bij? Bij de bijzondere Liduina-viering in 
onze kerk op 14 juni, de naamdag van onze stads-
heilige? Na de viering van de feestdag van Sint-
Liduina vorig jaar, in opvolging van de feestelijke 
opening van de glas-in-loodramen in de Liduinaka-
pel, is ook dit jaar stilgestaan bij de beschermheili-
ge van onze stad Schiedam. Op bladzijde 22 leest 
en ziet u een impressie van deze viering.      
 

Nieuwe activiteiten voor het najaar worden al weer 
voorbereid. Niet alleen in onze gemeenschap maar 
in heel De Goede Herderparochie. Zo ook de lezin-
gen en cursussen in de reeks Geloofsverdieping. U 
hoort er natuurlijk alles over in september.  
 

Een hele fijne zomer! 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 
telefoon: 06-517 04 863, 

 e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 

H. HARTKERK FOREVER! 
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Heilig Hartfeest 
Vrijdag 8 juni was opnieuw een bijzondere dag 

voor onze kerkgemeenschap. Toen werd het feest  

van het Heilig Hart van Jezus gevierd - officieel op 

de derde vrijdag na Pinksteren, nu een weekje eer-

der. Alle vrijwilligers van het H. Hart waren uitge-

nodigd voor een viering, een bezoek aan Nolet en 

een lekkere dis. Hanneke Sondermeijer-Nefkens 

vertelt hoe zij het feest beleefde. 
 

De dag begon vroeg, met om 8.45 uur een eucharis-
tieviering, opgedragen door celebrant Coert Biesjot 
met assistentie van Corry Smits. Na de prachtig ge-
zongen Liduinamis door het H.Hartkoor en enkele 
toepasselijke liederen, vertrokken we naar de mo-
len. Daar werden we welkom geheten met een heer-
lijk kopje koffie met een Molenkoekje. 
We kregen een heel geestige uitleg over het be-
drijf. Nolet is één van de drie laatste distillateurs-
bedrijven van Schiedam. Het bedrijf maakt jenever 
voor Holland en wodka voor Amerika, naar recep-
turen van ongeveer twee eeuwen geleden.  
In 2006 is de molen geopend, vooral voor repre-
sentatieve doeleinden. Vier metselaars werkten vijf 
maanden om de IJsselsteentjes op te bouwen tot 
een echte molen. Ook al werden er in het gebouw 
allerlei moderne snufjes gebruikt. Zo wordt er door 
het draaien van de windmolen elektriciteit opge-
wekt, die weer wordt gebruikt in het bedrijf. 
Er werken negentig mensen in het bedrijf, waarvan 
er negen mensen zijn die alles proper houden. Nu, 
dat was te zien. Alles glom je toe. Door de tunnel, 
die onder de Buitenhavenweg speciaal is aangelegd, 
gaan geheel automatisch goed ingepakte pakken 
voor ongeveer tien containervullingen per dag naar 
de andere kant van het water. Vijf dagen per week.  
Het was half 1 toen we zeer voldaan, met een 
drinkbaar presentje, teruggingen naar de pastorie. 
Daar stond een lunch voor ons klaar, met de heer-
lijke soep en warme quiche, versgemaakt door en-
kele van onze vrijwilligers. Alles was verrukkelijk 
en ging er goed in. 
Tot slot werden er nog twee paaskaarsen verloot en 
het was leuk: mevrouw Van Duikeren mocht de 
lootjes trekken en trok zichzelf! Dat was boffen.  
De andere paaskaars ging naar Nel de Heer. 
Voldaan ging iedereen naar huis.  
Graag wil ik iedereen heel hartelijk danken voor 
het zeer geslaagde feest. Het zal volgend jaar 
moeilijk worden dit te overtreffen! 
 

Hanneke Sondermeijer-Nefkens 

TERUGBLIK (1) 
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Pastoriebewoners 
Een tijdje wordt de pastorie al niet meer bewoond, 
althans, door bewoners met een huurcontract. Dat 
er kleine bewonertjes rondtrippelen, is nauwelijks 
meer een geheim te noemen. Menig vergadering is 
al verstoord door onze huismuizen. Met de gast-
vrijheid ten aanzien van deze diertjes wordt ver-
schillend omgegaan. Her en der staan er lokdozen 
met muizengif. Tegelijkertijd worden – met name 
in de keuken – de diertjes meerdere keren per 
week onthaald op onafgedekte schalen met koek-
jes, stokbroden, klontjes suiker.  
Het moge duidelijk zijn dat we op deze manier niet 
van ons ongedierte afkomen. Daarom deze oproep: 
laat geen etenswaren slingeren in de keuken en 
in de rest van de pastorie. En berg voedsel op in 
materiaal waar muizen niet doorheen kunnen kna-
gen, zoals blikken trommels. 

Henry de Wolf 
 

Naschrift redactie: Maandagavond 18 juni bleek een 

kat de pastorie te zijn binnengedrongen, waarschijn-

lijk via de kelder, want toen de kelderdeur bij de keu-

ken werd opengedaan kwam de kat rustig de hal van 

de pastorie binnenwandelen, de tong langzaam be-

wegend rond de lippen. De natuur lost het muizen-

probleem zelf op! Via de geopende voordeur werd 

het dier weer prijsgegeven aan de straat.  

DOOR U VOOR U (1) 

De medewerkers van  

De Gorzenklok 

wensen alle lezers een  

zonnige vakantie! 
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Zondag 1 juli 
13e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel van Nel de Heer. 
Voorganger: Kees Koeleman 
Wijsheid 1,13-15+2,23-24 / Marcus 5,21-43 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 
koffie en thee in de pastorie. 
 

Dinsdag 3 juli  H. Tomas, apostel 
 

Woensdag 4 juli 
(‘s ochtends geen eucharistieviering in de pastorie) 
 

Vrijdag 6 juli  Eerste Vrijdag / H. Maria Goretti 
 

Zaterdag 7 juli   
Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch 

 

Zondag 8 juli 
14e Zondag door het  jaar 
Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel van 
Henry de Wolf. 
Voorg.: pastoor A.A. van Well 

Ezechiël 2,2-5 / Marcus 6,1-6 

 

Maandag 9 juli  HH. Martelaren van Gorcum 

Om 19.30 uur vergadering Beheercommissie  
 

Woensdag 11 juli 
H. Benedictus, abt, patroon van Europa 

(‘s ochtends geen eucharistieviering in de pastorie) 
 

Vrijdag 13 juli  H. Henricus 
 

Zondag 15 juli 
15e Zondag door het jaar 

H. Bonaventura 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel.  
Voorg.: pastoor A.A. van Well 

AGENDA 

Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend 
als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 
Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een 
paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond ver-
baasd over hun ongeloof.  Marcus 6,4-6 

Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: 

‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, 

sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer 

te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid 

geslagen.  Marcus 5,41-42 

9 



 

Amos 7,12-15 / Marcus 6,7-13 

Maandag 16 juli 
Heilige Maagd Maria van de berg Karmel 
 

Woensdag 18 juli  H. Odilia 
(‘s ochtends geen eucharistieviering in de pastorie) 

 

Zondag 22 juli 
16e Zondag door het jaar 

H. Maria Magdalena 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel. 

Voorganger: Lidwien Meijer 
Jeremia 23,1-6 / Marcus 6,30-34 

Maandag 23 juli 
H. Birgitta, patrones van Europa 
 

Woensdag 25 juli  H. Jacobus, apostel 

(‘s ochtends geen eucharistieviering in de pastorie) 
 

Donderdag 26 juli  HH. Joachim en Anna 
 

Vrijdag 27 juli  Z. Titus Brandsma 
 

Zondag 29 juli 
17e Zondag door het jaar, H. Marta 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel. Voorg.: Corry Smits 
Koningen, 4,42-44 / Johannes 6,1-15 

 

Dinsdag 31 juli  H. Ignatius van Loyola 
 

Woensdag 1 augustus 
(‘s ochtends geen eucharistieviering in de pastorie) 
 

Zaterdag 4 augustus 
H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars 

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de 
mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan 
twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij 
droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen 
brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 
Marcus 6,7-8 

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden 
hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen 
onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een 
eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ 
Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, 
zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 
Marcus 6,30-31 

Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde 
het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook 
vis, zo veel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had 
zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven 
stukken brood, zodat er niets verloren gaat. 
Johannes 6,11-12 
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Zondag 5 augustus 
18e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Exodus 16,2-4+12-15 / Johannes 
6,24-35 

 

Maandag 6 augustus  
Gedaanteverandering van de Heer 
 

Woensdag 8 augustus  H. Dominicus 

(‘s ochtends geen eucharistieviering in de pastorie) 
 

Donderdag 9 augustus 
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), 

patrones van Europa 
 

Vrijdag 10 augustus  
H. Laurentius, patroon van het bisdom 
 

Zaterdag 11 augustus  H. Clara 
 

Zondag 12 augustus 
19e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel. 
Voorg.: pastoor A.A. van Well 
Koningen 19,4-8 / Johannes 6,41-51 

Dinsdag 14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe 
 

Woensdag 15 augustus   
Maria Tenhemelopneming, hoogfeest 

(‘s ochtends geen eucharistieviering in de pastorie) 
 

Zondag 19 augustus 
20e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Commu-
niedienst met samenzang en orgel-
spel. Voorganger: Lidwien Meijer 
Spreuken 9,1-6 / Johannes 6,51-58 

Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes 

heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; 

hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God 

is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft 

aan de wereld.  Johannes 6,32-33 

Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. 

Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in 

de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar 

dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet 

sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is 

neergedaald; Johannes 6,48-51 

Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het 

lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet 

drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn 

bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste 

dag uit de dood opwekken.  Johannes 6,53-54 
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Maandag 20 augustus  H. Bernardus 
 

Dinsdag 21 augustus  H. Pius X 
 

Woensdag 22 augustus H. Maagd Maria, Koningin 

(‘s ochtends geen eucharistieviering in de pastorie) 
 

Vrijdag 24 augustus  H. Bartolomeüs, apostel  
 

Zondag 26 augustus 
21e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met zang van het H. Hartkoor 
o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 

Jozua 24,1-2a+15-17+18b / Johannes 6,60-69 

Maandag 27 augustus  H. Monica 
 

Dinsdag 28 augustus  H. Augustinus 
 

Woensdag 29 augustus 
Marteldood van de H. Johannes de Doper 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
  

 

 

 

 

Kunstzinnig scherm in de kerk 
Na de mis op zondag 27 mei is met kerkgangers 
het plan besproken voor een kunstzinnig scherm in 
de kerk. Inmiddels zijn de opmerkingen over het 
scherm meegenomen in het uiteindelijk ontwerp, 
dat vanaf de zomer zal worden gemaakt door beel-
dend kunstenaar Jeroen Staal. Jeroen zal honder-
den werkstukken van kinderen integreren in het 
scherm, waardoor het één groot kunstwerk zal 
worden. 
Qua kleuren en vormgeving zal het scherm aan-
sluiten bij de vormen en bouwmaterialen van onze 
kerk. Het scherm is flexibel en eenvoudig op en af 
te bouwen, het vergt geen bouwkundige aanpassin-
gen aan het gebouw. En het wordt geheel bekos-
tigd door externe financiering (met dank aan onze 
subsidiegevers!). 
In rustige tijden door het jaar zal het scherm staan. 
In drukke perioden, zoals Pasen en Kerstmis en bij 
gelegenheden als een Eerste Communieviering en 
schoolvieringen,  zal  het  scherm  worden  wegge-   

Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet 
verder met hem mee. 
Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weg-
gaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we 
moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven 
geven, en wij geloven en weten dat u de heilige van God 
bent.’  Johannes 6,67-69 

BEHEERCOMMISSIE 
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gehaald. Het scherm zal ook worden neergezet bij 
rommelmarkten en soortgelijke evenementen. Het 
liturgisch centrum wordt dan afgescheiden van de 
kerkruimte. 
Een van de belangrijkste doelen van het scherm is het 
creëren van meer gemeenschapsgevoel tijdens de vie-
ringen, doordat de mensen vooraan in de kerk zitten. 

In het verleden zijn al diverse pogingen gedaan om 
de kerkgangers meer naar voren te laten plaatsne-
men. Soms roept een voorganger daartoe op, tij-
dens een viering. Een van de meest memorale po-
gingen werd gedaan in 1997, toen het toenmalig 
parochiebestuur (als de “herdershonden” van de 
toenmalige “herder”, pastoor Lieberom) de kerk-
gangers opriep om in de voorste banken plaats te 
nemen. Koster Jaap Bel reageerde daarop ad rem 
in de Gorzenklok. (Zijn stukje behoort tot de hoog-
tepunten van dit blad en is na te lezen op onze 
website www.heilighartkerk.nl, onder het hoofd-
menu “Gorzenklok”). 
Overigens is het ook na plaatsing van het scherm 
nog mogelijk om “achterin” te zitten, zij het vóór 
het scherm. Daar zullen 150 tot 200 zitplaatsen be-
schikbaar zijn. Met een gemiddeld aantal bezoe-
kers op niet-drukke-zondagen van 50 tot 80, bete-
kent dit dat de kerkgangers geenszins hutje op 
mutje zullen zitten. 
Vanzelfsprekend blijven onze Mariakapel en Li-
duinakapel toegankelijk. En in overleg met onze 
koster Margo Heinsbroek worden er enkele organi-
satorische maatregelen genomen voor als het 
scherm is opgebouwd, maar waarschijnlijk zullen 
de kerkgangers daar weinig van merken. 
Als het scherm geplaatst zal zijn, kunt u alleen nog 
volledig aan de kerkviering deelnemen als u voor 
het scherm zit. Mocht u bepaalde wensen hebben 
aangaande zitplaatsen of suggesties, neemt u dan 
contact op met iemand van de Beheercommissie 
(contactgegevens op de achterzijde van de Gorzen-
klok). Dan kunnen we kijken hoe we u van dienst 
kunnen zijn. De bedoeling is immers het gemeen-
schapsgevoel en het samen vieren in onze kerk een 
impuls te geven! 
 

Namens de Beheercommissie, 
Henry de Wolf 
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Van Vaders langs de lijn 
- een indringend boek over voetbal, opvoeden en 

loslaten - 

Het boek “Vaders langs de lijn” vertelt het verhaal 
van de schrijver Koen Vergeer. Hoe hij leider werd 
van het voetbalteam van zijn 9-jarige zoon. Geen 
gezellige, vrijblijvende partijtjes meer in het park, 
maar moeizame wedstrijden met bescheiden kleine 
talenten, die hun stinkende best doen, maar keer op 
keer van het veld worden geveegd. Alles van het 
jeugdvoetbal komt aan de orde: agressieve ouders, 
kinderen met ADHD, brullende coaches, partijdige 
scheidsrechters. En: hoe moeten de prestaties verbe-
teren, terwijl spelplezier en ontwikkeling voorop 
moeten staan?  
Voor velen herkenbaar bij voetbalwedstrijden. Ge-
lukkig zijn er ook veel positieve ervaringen te vertel-
len. Een goed voorbeeld, uit eigen ervaring, wil ik u 
niet onthouden. Het afgelopen seizoen was mijn 
echtgenoot coach van een elftal waar onze twee 
kleinzoons in speelden. Hij deelde dit leiderschap 
met onze dochter. Het bleek een prima rolverdeling. 
Zij voor allerlei praktische zaken: de ballen, de shirts, 
de limonade in de pauze, de peptalk, de troost, het 
beheer van de EHBO-kist. Coach Mari voor de voet-
baltechnische kant, de opstelling (iedereen wilde al-
tijd in de voorhoede, om te kunnen scoren) de strate-
gie, het uitleggen van de spelregels - dit soms uitge-
tekend op papier -  het contact met de ouders, na af-
loop de wedstrijdverslagen maken. Dit alles bij voet-
balclub Hermes DVS. Wel even slikken voor hem, 
hij is zijn hele leven al Excelsior '20 aanhanger. Als 
kind uit een goed katholiek gezin was dat in zijn jon-
gensjaren de enig denkbare clubkeuze. Tegenwoor-
dig is dat allemaal anders. 
Het begin van het coachschap was voor beiden erg 
wennen. Een kluitje van negen enthousiaste pupil-
len, soms in te grote shirts en broeken, afzakkende 
lange kousen en voetbalschoenen met veters die al-
tijd los leken te gaan. Dat werd allemaal keurig op-
gelost.  
Onze jongste kleinzoon was vaste keeper. Ontroe-
rend, zo'n klein jongetje met van die grote keepers-
handschoenen in dat doel te zien staan. Iedere zater-
dag speelden ze weer een beetje beter, ze begonnen 
te begrijpen wat de bedoeling was, stonden niet 
meer zo vaak te kletsen, schopten niet meer over de 
bal heen, maar raakten hem meestal en hun benen 
luisterden ook beter naar hun hoofd. 
De coaches brachten structuur in het team, ieder 
stond op de plek waar hij het beste tot zijn recht 

BOEKEN 
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kwam. Dit leidde uiteindelijk tot goede resultaten en 
tot een vriendenteam, dat in de laatste wedstrijd te-
gen stadsgenoot Excelsior '20(!) kampioen werd. 
Een leuke ervaring, een droom werd werkelijkheid. 
Met de spelers en ouders werd nog een kampioens-
feestje gevierd en het leuke seizoen was afgesloten.  

In deze dagen van het EK-voetbal moest ik terug-
denken aan een ander kampioensfeest, in 1988, van 
het Nederlands Elftal, dat toen wel Europees kampi-
oen werd. Nederland won van Die Mannschaft van 
West-Duitsland in de halve finale. Schiedam liep, 
na deze wedstrijd, te hoop en in het centrum was het 
groot feest, wat een hectiek!  
We liepen richting Broersvest door het Herenpad, 
waar voor het stoplicht een auto met een Duits ken-
teken stond te wachten. Een groepje luid zingende 
en fanatieke  jongeren stormde erop af en begon aan 
alle kanten hard aan de auto te duwen. Net toen het 
uit de hand dreigde te lopen en de wagen leek te 
gaan kantelen, werd het portier resoluut geopend.  
De agressieve jongelui stonden, net als wij, verbou-
wereerd te kijken. Snel liep de bestuurster naar de 
kofferbak, opende die en haalde er een Nederlandse 
vlag uit, waar ze enthousiast mee begon te zwaaien. 
Het gevaar was geweken, een gejuich steeg op en ze 
werd zelfs op de schouders getild. Zo bleek maar 
weer eens dat lef, doortastendheid en een goede ti-
ming van levensbelang kunnen zijn. Maar je moet 
natuurlijk wel de juiste 'bagage' hebben! 
Dit alles speelde door mijn hoofd toen ik het boek 
over voetbal van Koen Vergeer las. In zijn boek 
“Vaders langs de lijn”, schrijft hij over dromen van 
voetballers in de dop, over hun ambities en hun be-
perkingen. Kinderen moeten steeds eerder op eigen 
benen staan en leren omgaan met verschil tussen 
wens en werkelijkheid. Dit geldt evenzeer voor hun 
ouders. Daarom is het boek van de in 1962 geboren 
schrijver Vergeer, poëziekenner en Formule-1 fa-
naat, behalve een voetbalverhaal, tegelijkertijd een 
indringend boek over opvoeden en loslaten.  
 

Liesbeth Dingenouts  
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ANDERHALF JAAR TEAMWORK… 

… EEN TERUGBLIK 
In juli is onze parochie De Goede Herder één jaar 
oud. Als pastoraal team gingen we echter al in ja-
nuari 2011 van start. Na anderhalf jaar lijkt het ons 
goed om eens terug te blikken en onze manier van 
werken in kaart te brengen. 
 

In de voorbereidingstijd van de clustervorming is 
vaak gezegd dat er voor parochianen niet zo veel 
zou veranderen. Voor de meeste geloofsgemeen-
schappen is de opvallendste verandering dat ze niet 
meer exclusief een eigen pastor hebben, maar te 
maken krijgen met een pastoraal team. Voor ons 
als pastores is dat ook een grote verandering. De 
meesten van ons waren in het verleden gewend om 
het gezicht van één bepaalde geloofsgemeenschap 
te zijn. Nu zijn we binnen de nieuwe parochie het 
gezicht van een aantal taken. 
 

Als pastores hebben we allemaal de taak om voor te 
gaan in de weekendliturgie en bij uitvaartdiensten. 
Ook leveren we alle vier een bijdrage aan het cate-
cheseaanbod. Hierin zijn we het meest zichtbaar. 
Wat minder zichtbaar zijn we in onze taak om doel-
stellingen uit het pastoraal beleidsplan te realiseren. 
Toch geven we hier hoge prioriteit aan. En we zijn 
best trots op wat we tot nu toe bereikt hebben:  

• Er is een werkgroep geloofsverdieping opge-
richt. Het aanbod van de werkgroep – in de 
volksmond ‘het schapenboekje’ genoemd - 
mag zich verheugen in een redelijk grote be-
langstelling. In april vierde de werkgroep dat 
het 300ste schaap over de dam is gegaan. Paro-
chianen uit verschillende deelgemeenschappen 
leren elkaar zo kennen. 

• In de veertigdagentijd heeft in drie kerkgebou-
wen een beamerpresentatie van alle kerkge-
bouwen plaatsgevonden, gevolgd door een 
rondleiding in het betreffende kerkgebouw.  

• Op 25 januari hebben 25 ouders van jonge kin-
deren deelgenomen aan een avond over ge-
loofsopvoeding. Dit smaakte duidelijk naar 
meer. Dat meer volgt in het komende werksei-
zoen. 

• Voor de gezinsviering van Paaszaterdag in de 
Pax Christikerk is parochiebreed reclame ge-
maakt. Dit heeft geen windeieren gelegd: er 
waren 232 mensen aanwezig, waaronder onge-
veer honderd kinderen.  

• De Liduinakapel en het achterste deel van de ba-
siliek zijn voortaan elke vrijdagochtend open. 
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In dit kalenderjaar willen we ook nog andere doel-
stellingen uit het beleidsplan te realiseren.  
Zo streven wij er onder meer naar om een nieuw 
parochieblad van de grond te krijgen, een parochi-
ële werkgroep doopvoorbereiding op te richten en 
een ‘kerkenbankruil-project’ te starten. 
Als pastores zijn we ook verantwoordelijk voor 
één of meer taakvelden:  

• Lidwien Meijer en Coert Biesjot: liturgie 
• Kees Koeleman: catechese 
• Lidwien Meijer: diaconie 
• Coert Biesjot: pastoraat 
• Charles Duynstee: kinderen/jongeren  

 

Als portefeuillehouders bevorderen we de beleids-
ontwikkeling van het betreffende taakveld. Ook ne-
men we – samen met de geloofsgemeenschappen – 
nieuwe initiatieven. Zo wordt er nog dit jaar een 
werkgroep opgericht die volwassenen voorbereidt 
op de opname in de katholieke kerk. Daarnaast is er 
op 6 oktober een zangdag onder leiding van Henk 
Jongerius en wordt onderzocht of de oprichting van 
een jongerenkoor voor de hele parochie haalbaar is. 
 

Elk teamlid is ook contactpastor van één of meer-
dere pastoraatsgroepen. St. Liduina / OLV. Rozen-
krans (Charles Duynstee), Willibrord H. Lucas en 
Willibrord Pax Christi (Lidwien Meijer), HH. 
Andreas, Petrus en Paulus en de H. Hart van Jezus 
(Coert Biesjot), St. Jan de Doper-Visitatie en de 
HH. Jacobus en Martinus (Kees Koeleman). 
Als contactpastor zijn we bij zoveel mogelijk verga-
deringen aanwezig om de pastoraatsgroep te bege-
leiden en te inspireren. Bovendien zijn we een scha-
kel tussen de pastoraatsgroep/deelgemeenschap en 
het pastoraal team. 
 

Om het bovenstaande goed te laten verlopen hou-
den we twee keer per maand teamoverleg. Sinds 
februari van dit jaar hebben we secretariële onder-
steuning in de persoon van Elly Barendregt. Regel-
matig nemen we als team tijd voor bezinning, af-
gelopen maand zijn we met elkaar een dag uit ge-
weest in Antwerpen.  
Niet onbelangrijk om te melden is dat ieder team-
lid een aantal specifieke taken heeft. Zo is Charles 
Duynstee moderator en stagebegeleider van Franck 
Baggen, Coert Biesjot rector van de basiliek, Kees 
Koeleman teamcoördinator en Lidwien Meijer be-
trokken bij het convent van pastores in Schiedam. 
Hopelijk hebben we u wat meer zicht gegeven op 
onze manier van werken. Onze wens is dat alles 
mag bijdragen aan wat wij in het beleidsplan heb-
ben omschreven als missie, dat er in onze parochie 
De Goede Herder sprake mag zijn van groei, in de 
relatie met God en Jezus Christus, met elkaar en de 
omringende samenleving. 
 

Pastoraal team  
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COMMUNIEFEEST 

 
 
 
 
 

Bijbels in de bajes 
Een op het eerste oog wellicht wonderlijk bericht: 
in gevangenis en huis van bewaring De Schie in 
Rotterdam, hebben de bewoners behoefte aan bij-
bels. Dit liet de geestelijk verzorger van de inrich-
ting weten.  
Wie even nadenkt, kan verzinnen dat de bijbel in 
de bajes gelezen wordt: de bewoners hebben tijd, 
maar hebben het ook moeilijk en zijn vaak vaste 
grond onder de voeten kwijt. Velen zijn eenzaam, 
maar kennen de bijbel wel van vroeger, of van fa-
milie. Een van de mensen die zich hun lot aantrekt 
is vaak de geestelijk verzorger, en de bijbel is dat 
een goed onderwerp van gesprek. 
Afijn, de oproep is dus de volgende: heeft u thuis 
nog ergens een bijbel liggen die u wel kunt missen, 
neem die dan mee naar de kerk en laat die achter 
bij iemand van de pastoraatsgroep. Als er keuze is, 
dan zijn de bijbels met Oude en Nieuwe Testa-
ment, van een wat recente datum het meest gewild. 
Ook bijbels in andere talen dan het Nederlands zijn 
welkom. Dank bij voorbaat namens de mensen in 
De Schie.   
 
 
 
 
 
 
 

Eindelijk Eerste Communie  
Op 3 juni was het in de Heilig Hartkerk groot 

feest: er werd gevierd dat twaalf kinderen voor het 

eerst Jezus in de eucharistie ontmoetten. Vanuit 

het pastoraal team was de begeleiding in handen 

van pastor Charles Duynstee en Franck Baggen. 

Een ouderpaar vertelt hoe zij deze zondag en de 

voorbereiding op het communiefeest ervoeren. 
 

Dit jaar was onze oudste zoon Bruno één van de 
twaalf communicantjes. Voor de kinderen in kwes-
tie, maar ook voor ons als ouders, een stap in het 
leven waar intensief bij is stilgestaan. Stilstaan is 
het juiste woord trouwens niet voor de dynamiek 
die ons deze dag gebracht heeft; zowel vooraf, tij-
dens als na de grote gebeurtenis van de heilige 
communie.  
De eerste communieviering is het moment dat kin-
deren voor het eerst meedoen met de Eucharistie en 
het maakt deel uit van de initiatiesacramenten. 
Doorgaans nemen kinderen hieraan deel als ze 8 
jaar of ouder zijn. Vroeger werd daaraan gerefe-
reerd als de kinderen die tot 'de jaren van verstand' 

OPROEP 

18 



 

zijn gekomen. In ieder geval gaat er een voorberei-
dingstijd aan vooraf waarin de kinderen vanuit de 
parochie catechese krijgen. Het thema is daarbij 
'door de poort' en het gaat dan bijvoorbeeld over 
Kerk, sacramenten, over Jezus en de eucharistie. 
 

De voorbereiding met de kinderen en met de ou-
ders heeft ons onmiskenbaar dichter bij elkaar en 
bij de kerk gebracht. We vormen samen een ge-
meenschap, waar we met ons hele gezin onderdeel 
van uitmaken. Als ouders zijn wij ons daar bewus-
ter van geworden en tijdens de mis kon je zien 
hoezeer de kinderen zich op hun gemak voelden in 
hun kerk. 

Wat wij bijzonder hebben gevonden is de rol die 
de kinderen tijdens de mis hadden bij het klaarma-
ken van de tafel. Een kerkelijk ritueel dat daardoor 
heel dicht aan het dagelijks gezinsleven raakt en 
waarmee thuis en kerk heel nauw aan elkaar ver-
bonden worden. Ook bijzonder dat er dit jaar 
twaalf kinderen rond de tafel stonden; hetzelfde 
aantal vrienden had Jezus die laatste avond rond 
zijn tafel.  
En dan is er naderhand natuurlijk ook een gedenk-
waardig feest in huiselijke kring. Als Bruno zijn 
opa en oma’s, al zijn ooms en tantes en onze beste 
vrienden bij elkaar heeft, dan voelen wij ons als 
ouders natuurlijk helemaal in ons element. Een 
heerlijke middag met elkaar als een waardige af-
sluiting van een prachtige dag, die ons altijd bij zal 
blijven. 
De enorme inzet van mensen als Marian Bergwerf 
en Janet Bisschop, die hun ziel en zaligheid leggen 
in deze dag, is ons daarbij natuurlijk niet ontgaan. 
Dat Jolanda Konings en Henry de Wolf dit jaar 
naast de zorg voor hun eigen communicantje ook 
de muzikale zorg weer op zich hebben genomen, 
maakte de viering tot een extra feestelijk geheel. 
Op deze plek daarom graag nogmaals onze bijzon-
dere dank daarvoor.  
 

Astrid en Anton Gerla-Prieckaerts  
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DOOR U VOOR U (2)  

 

 

 
 

Een Vakantie, bergwandelen en 

een paar Weesgegroetjes 
 

Ergens in de jaren tachtig kampeerden we met een 
paar bevriende gezinnen in Oostenrijk, in het  Ötz-
dal bij Längenfeld. Het weer was al dagenlang prut 
en na eindeloze spelletjes Mens-erger-je-niet en 
zo, wilden we wel eens iets anders dan langs 'af' bij 
het Monopolyspel. 
Op een grijze dag besloten we naar een bekende 
berg in de buurt te gaan, om zomaar een wandeling 
te maken. We zetten de auto's op de parkeerplaats 
en gingen op weg naar boven. Ons groepje bestond 
uit vier volwassenen, twee kinderen en twee hon-
den. Het wandelen ging lekker, ondanks het feit 
dat we bijna allemaal gymschoenen aanhadden.  
Voor we er erg in hadden, waren we al pratend een 
flink eind de berg op. Onze afdalende tegenliggers 
zagen er heel wat professioneler uit: stevige berg-
schoenen, grote rugzakken, goeie kleding en een 
enkeling had touwen en een pikhouweel bij zich. 
Een van hen informeerde of wij naar de hut op cir-
ca 2100 meter hoogte gingen. Hij waarschuwde 
ons voor een gevaarlijke grote hond, die af en toe 
weleens gemeen kon bijten. Tja, wat nu? We gin-
gen door, we wilden ook wel naar de top en had-
den flink trek gekregen van al dat klimmen.  
Moe, maar trots en voldaan stapten we de hut bin-
nen. Aan de tafeltjes, waarboven walmende olie-
lampen brandden, zaten groepjes bergwandelaars te 
eten, uit te rusten, te kaarten en te dobbelen. Toen 
we bij het enorme fornuis kommen soep opgeschept 
kregen, meldde de beheerder ons dat we niet meer 
konden blijven slapen, alle bedden waren bezet. 
Overigens waren we dat niet van plan, immers we 
wilden alleen een wandeling maken. 'Niet te lang 
wachten met afdalen hoor, er is slecht weer op 
komst', benadrukte de beheerder. De gevaarlijke 
hond was in de tamelijk grote berghut gelukkig ner-
gens te bekennen, dachten we. Onze soepkommen 
waren half leeg, toen plotseling de tafel begon te be-
wegen. Schrik! De hond had eronder gelegen en 
ontwaakte uit zijn middagdutje. Hij was inderdaad 
reusachtig - een enorme zwarte Groenendaeler. 
Vlug lepelden we de hete soep naar binnen, trokken 
de deur van de hut stevig in het slot en begonnen 
aan de terugtocht. We hoorden de hond ertegen aan 
springen en de deurkruk rammelde heftig. Inmid-
dels was het weer verslechterd, het regende en er 
hing een dichte mist over de berg. Alleen het smalle 
pad, waarover we achter elkaar moesten lopen, was 
zichtbaar, voor de rest enkel mist rondom ons. We 
hoorden de watervallen onheilspellend ruisen, 
maar zagen niets. 
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NIEUWS 

SPREUK VAN DE MAAND 

Plotseling hoorden we iemand roepen: 'Daar komt 
die hond!' 
Geintje, dacht ik nog, 
maar nee. Onze eigen 
honden voelden de 
spanning en trokken 
hard aan hun lijn. Nu 
loop je al niet zo rus-
tig in de regen, op 
een supersmal, stenig 
pad met daarnaast 
een mistige afgrond, 
maar met de adem van een enorme hond in je nek 
is het al helemaal geen feest. 
Mijn nichtje en ik waren het eerst beneden vanwe-
ge de trekkende honden en opgelucht lieten we ons 
in de auto zakken, net op tijd, want daar stond de 
hond nieuwsgierig in de auto te gluren. 
Nou had onze auto, een GS Citroën, een vreemd 
mankement: bij aanraking van het raampje rechts-
achter, zakte dat spontaan in het portier. Ik wilde 
dat net melden, maar helaas, te laat! Mijn nichtje 
tikte er triomfantelijk op in de richting van de hond 
en ja hoor, daar zakte het in zijn geheel in de deur 
van de auto. Onmiddellijk stak de hond zijn enor-
me kop naar binnen. 
Weer paniek, maar gelukkig kwamen de anderen 
er aan en richtte het beest zijn aandacht op hen. 
Later vernamen we dat de hond in het dorp woon-
de en enkele keren per week de hut boven bezocht, 
waar hij het kennelijk gezellig vond. En bijten? 
Nee hoor, dat deed hij nooit!  
We hebben ons wandelavontuur tot een goed einde 
gebracht. Zou het komen dat we onderweg een 
paar Weesgegroetjes hebben gebeden?  
 

Liesbeth Dingenouts  

 
 

 

 
 

Doordeweekse vieringen in de vakantie  
Helaas vervallen in de vakantiemaanden juli en au-
gustus in de Gorzenkerk de eucharistievieringen 
van 9.30 uur op woensdagochtend. 
Op woensdag en vrijdag kunt u om 8.30 uur terecht 
in de Singelkerk voor een ochtendviering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kussen is het enige dat van de taal  
van het Paradijs is overgebleven. 

 

Joseph Conrad 
(6 juli: International Kissing Day) 
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TERUGBLIK (2)  

 

 

 
Feest van Liduina 
 

Op 14 juni maakten in onze kerk zo'n dertig mensen 
de viering mee van de herinnering van de Heilige 
Liduina. Het was die dag haar feestdag. In zang, ge-
bed en verhalen over haar leven kwam de persoon 
van de Schiedamse stadsheilige naar voren.  
Ooit was de verering voor Liduina enorm. In de 
loop der jaren trok deze bijzondere vrouw duizen-
den en duizenden mensen naar onze stad, ook nog 
in de afgelopen eeuw. In de viering in de Li-
duinakapel ging het er echter niet om terug te kij-
ken in het verleden, zoals voorgangster Lidwien 
Meijer zei. 'We proberen hier haar leven te verbin-
den met onze levens, in een andere tijd, in andere 
omstandigheden. Maar ze kan alleen wat voor ons 
betekenen, als we haar ook naar ons eigen levens-
pad toehalen.' 
En zo geschiedde. Naar aanleiding van de kinder-
jaren van Liduina (vroom meisje uit groot gezin) 
en de onafhankelijke levenskeuzes die ze maakte 
(geen sloof worden zoals zo veel vrouwen die zij 

zag), baden de bezoe-
kers voor alle jonge 
meisjes van deze tijd. 
'Dat ze zich niet laten 
bepalen door verwach-
tingen van buiten, van 
familie, omgeving, van 
alle eisen die de maat-
schappij hen stelt. Dat 
ze zich vrij mogen 
voelen. Dat ze hun hart 
mogen volgen.' 

Kijkend naar Liduina als zieke, in later jaren, ba-
den de deelnemers voor alle mensen 'die onder 
ogen moeten zien dat ze ziek zijn, dat ze niet meer 
beter worden'. 'Om geduld, om wijsheid en ver-
trouwen.' En om beterschap natuurlijk.   
 
Wonderen 
In het leven van Liduina deden zich toen al snel 
wonderlijke gebeurtenissen voor. 'Ze at niet meer. 
Alleen de heilige hostie kon ze nog verdragen. Ze 
dronk eerst nog wel wat water, maar het verhaal 
gaat dat ze negentien jaar lang ook niets gedronken 
heeft. Ze kreeg allerlei kwalen erbij. Maar in haar 
kamer was altijd een wonderlijk zoete geur. Wat 
eigenlijk helemaal niet kon in haar toestand en met 
het gebrek aan hygiëne van toen. Het grootste 
wonder is dat ze zo lang heeft geleefd, dat ze maar 
doorging met leven.' 
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VAN DE REDACTIE 

Ook in de levens van de deelnemers aan de viering 
zijn er wonderen te zien. Daar past dankbaarheid 
bij. 'Voor momenten van geluk, van geraakt zijn, 
van verwondering. God, help ons er oog voor te 
hebben. Help ons ze te waarderen, te erkennen als 
tekenen van uw rijk op aarde.' 
De kleine vrouw in het ziekbed raakte in de stad be-
kend, en later ook ver daar buiten. Al gauw kwamen 
mensen bij haar om hulp, bij problemen, bij levens-
vragen, rijke, bekende mensen en ook arme mensen 
met geldzorgen. 'Ze deelde geld uit een beurs, die 
niet leeg raakte. Steeds opnieuw bleef er geld uit 
komen. De beurs van Jezus werd hij genoemd, of 
ook wel: de beurs van Liduina. Ze ontving zelf ook 
aalmoezen, die deelde ze weer uit.' Hoe duidelijk 
een uitnodiging om te delen kun je krijgen? Van 
materie, maar ook talenten, hoe bescheiden ook. 
'We bidden om vertrouwen daarin, dat we mogen 
leven in het besef dat het de moeite waard is, dat het 
genoeg is wat we te geven hebben. En laat ons zien 
dat ons geven vermenigvuldigen is.'  

Zo bleek op een donderdagavond in juni 2012,   
Liduina een levend voorbeeld voor Schiedam. 
 
 

 
 
 

 
De Gorzenklok, mis ‘m niet!  
In de afgelopen tijd is er hard gewerkt om er voor 
te zorgen dat de Gorzenklok nog beter op zijn plek 
komt. Mensen die het blad niet willen ontvangen 
krijgen het niet meer; anderen die de Gorzenklok 
niet in de bus kregen, maar hem wel graag lezen, 
staan voortaan op de bezorglijst. Ook is er de mo-
gelijk om de Gorzenklok voortaan via mail op de 
computer te ontvangen. 
Waar gewerkt wordt, komen fouten voor. Mocht u 
onverhoopt geen blad meer thuis ontvangen en het 
toch niet willen missen, laat dit dan alstublieft aan 
ons weten. Hetzelfde geldt als u het blad krijgt en 
daar geen prijs op stelt.  
Graag horen we van u als daar aanleiding toe is. 
We zijn het makkelijkst te bereiken via de e-mail: 
redactie@heilighartkerk.nl of via een van de leden 
van de redactie of pastoraatsgroep. 
 

de redactie 

23 



 

 

 

 

 

H.Hartkoor met vakantiereces 
Televisieprogramma’s en het parlement kennen 
een (soms langdurig…) vakantiereces, zo ook het 
H.Hartkoor. Als u dit leest heeft het H.Hartkoor 
net de laatste viering voor de vakantie gezongen, 
op 24 juni. Toen al in een wat kleinere bezetting. 
Je kunt merken dat de meeste koorleden geen 
schoolgaande kinderen hebben en voor hun vakan-
tie niet (meer) gebonden zijn aan de schoolvakan-
ties. 
Dat ook een klein koor tot prima prestaties kan ko-
men, bewees het tijdens de Liduinaviering op don-
derdag 14 juni, waar het H.Hartkoor op verzorgde 
wijze tien Liduinaliederen ten gehore bracht. 
Het koor is echter op z’n best als het vierstemmige 
missen en liederen zingt. Om dat te kunnen horen, 
moet het geduld van de kerkgangers nog even op 
de proef worden gesteld. Het koor zal weer acte de 
présence geven op zondag 26 augustus. De eerste 
repetitie na de vakantie is op dinsdag 21 augustus. 
 

Meezingen in projectvorm 
Na positieve ervaringen met afgelopen Pasen en 
Kerstmis, biedt het H.Hartkoor ook dit najaar weer 
de mogelijkheid om mee te zingen met Kerstmis. 
Er zullen dit keer geen nieuwe vaste misgezangen  
worden ingestudeerd, zodat de nadruk op de repeti-
ties meer zal liggen op het specifieke meerstemmi-
ge kerstrepertoire. Elke deelnemer ontvangt een 
oefen-CD. Heeft u interesse, schiet dan eens de 
organist aan, of iemand van het koorbestuur. 

HUMOR 

ZANGKOOR 
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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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Bewonersvereniging 
Schiedam-Zuid 

 
heeft sinds kort een eigen website 

 

Surf naar: 
www.bewonersverenigingschiedam-zuid.nl  

26 



 

 
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 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


