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  1 - Omslag 

  2 - Met brandend Hart  (blz.1) 
       Rust– en bezinningsplek: Coert Biesjot 

  3 - Spreuk van de maand  (blz.1) 

  4 - Misintenties: juni 2012  (blz.2) 
  5 - Een boekje open over...  (blz.3) 
       Toon en An de Leede 

  6 - Communiefeest   (blz.5) 
       De grote dag: 3 juni 

  7 - Agenda: maand juni  (blz.6) 

  8 - De Goede Herder   (blz.8) 
       225 Jaar Katholiek Maassluis 

  9 - Familieberichten: overleden (blz.9) 
        Mieke Govaart (61 jaar) op 18 mei 

10 - Door U voor U   (blz.9) 
       Moederdagconcert: Marinus v.d. Berg 

11 - Nieuws     (blz.11) 
       Vrijwilligersfeest H.Hartgemeenschap, 

       Artistiek scherm in de kerk 

12 - H.Hartkerk forever  (blz.11) 
       Speurtochten, filmavond, Geloofsver- 

       dieping, wijkmaaltijd 

13 - Humor in de kerk   (blz.12) 

14 - Advertenties    (blz.13) 
15 - Achterflap: contactgegevens 



 

 

 

 

 

 
Beste mensen,  
'Wie schrijft die blijft' zo is het spreekwoord. Maar 
soms lijken de tijd, de ontmoetingen en alle in-
drukken en die je opdoet zo snel te gaan dat die 
ook weer verwaaien. Wat dan die blijvende waarde 
is en wat die met je doet, merk je meestal pas ach-
teraf. 
 

Alleen al het wegvallen van pastoor B. v.d. Helm 
(in januari) en pastoor J. Jansen (in mei) heeft een 
grote impact. Hun persoon, hun aanwezigheid, de 
assistenties die zij verleenden; het valt allemaal 
ineens weg. 
 

Na hun verlies gaat het leven weer gewoon verder. 
Maar zo 'gewoon' is dat niet (meer). Allerlei ge-
beurtenissen spelen zich af en doen een beroep op 
je vermogen tot meeleven en empathie. Of het nu 
het ongeluk is van prins Friso of de gezondheid en 
het welzijn van familie en vrienden. Van de oplo-
pende oranjekoorts tot de eurocrisis. Van de op- en 
uitbouwplannen voor onze parochie tot de inzet 
van zoveel vrijwilligers in onze gemeenschap en... 
vul maar in.  
 

Te midden van dit alles heb je een rust- en bezin-
ningspunt nodig. Een plek vanwaar je alles in 
Gods hand legt opdat Hij ordening brengt en dat 
alles in dienst van en voor elkaar mag gebeuren. 
Daarmee ben je persoonlijk gediend en bovendien 
ieders welzijn. 
 

De ene keer 'lukt' en gaat dit gebed beter dan de 
andere. Dat is een logisch gegeven. Tijd, zorg en 
aandacht vragen om een efficiënte invulling om tot 
een eerlijke pastorale verdeelsleutel te komen. 
Hoe zou Jezus dat doen? Hij moet een goede time- 
manager zijn geweest. Overal op tijd, op het juiste 
moment en met de juiste aandacht, zodat ieder die 
Hij ontmoette tot zijn of haar recht kwam. 
 

Helpen we elkaar hiermee, want in dit opzicht is 
iedereen kwetsbaar. Bidden we voor elkaar om die 
tijd en ruimte te vinden en dat we dat elkaar ook 
gunnen. Wensen we voor elkaar alle goeds en 
Gods zegen. Die zal ons dan zeker niet ontbreken! 

past. C. Biesjot 

 

 

 

 

 

“De aankleding van een huis bestaat 
uit de vrienden die er vaak komen.” 

 

Ralph Waldo Emerson 

MET BRANDEND HART 
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Zondag 3 juni 

Op deze zondag  doen 12 kinderen hun eerste  

communie in onze kerk. De gangbare misintenties 

maken vandaag plaats voor de speciale intenties 

van de communicantjes. Desgewenst kunnen de 

door u opgegeven misintenties verschoven worden 

naar komende zondagen. Dank voor uw begrip! 

  

Zondag 10 juni 

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, Nellie Kouwen-

hoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Petrus 

Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, 

ouders van der Plas – Lips, Piet van Potten,      

Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler,     

ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria  

Vavier – Jaspers, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 

’t Zelfde.  

  

Zondag 17 juni 

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, 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 24 juni 

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, Petrus Jacobus van 

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

Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus        

Ronteltap, ouders Steens – Van der Knaap, Luud 

en Lenie van ’t Zelfde.  

MISINTENTIES 
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TOON EN AN DE LEEDE  
VAN GROTE WAARDE VOOR DE GORZEN-
GEMEENSCHAP 

“7e Etage!”, klinkt het als ik aanbel in Panora-

maflat 1 aan de Havendijk. Bovengekomen staat de 

deur van het appartement van Toon en An de Lee-

de al gastvrij open.  We begroeten elkaar hartelijk, 

we kennen elkaar al enige tijd. Beiden hebben hun 

sporen verdiend in de Gorzen. Redenen om met 

Toon en An een gesprek aan te knopen, met een 

knipoog naar het verleden. Al eerder publiceerde 

de Gorzenklok in het kader van “Een boekje open 

over...” een gesprek met Margot Heinsbroek en 

Wil van Duikeren.  
 

Toon en An de Leede vormen een mooi echtpaar, hij 
statig en nog flink ogend, ondanks gezondheidspro-
blemen, waar je hem niet over hoort klagen. 

An ziet er, met haar jaloersmakende, frisse teint 
beslist jaren jonger uit dan ze is. Ik bewonder hun 
mooie flat met prachtig uitzicht op lucht, water en 
groen, heel veel groen, dik gebladerte dat elk voor-
jaar overdadiger wordt. Het zicht op de Maas 
wordt daardoor bijna ontnomen. We drinken thee 
met chocolaatjes en lachen om gezamenlijke herin-
neringen. Maar dan is het toch tijd voor de feiten.  
Ze zijn allebei geboren en getogen Gorzenezen. 
Toon is van 1931. Hij is een van de 10 zoons van 
melkboer De Leede, destijds gevestigd op de hoek 
Nieuwe Maasstraat – Lekstraat. 
Toon werd als zevenjarig ventje al misdienaar, 
leerde alles wat daarvoor kwam kijken en kreeg les 
in Latijn. Van zijn 12e tot 16e jaar bezocht hij de 
Sint Jozefmulo in de Nassaulaan. 
Het onderwijs werd gegeven door de broeders uit 
het klooster in de Warande. Het leren ging hem 
goed af en het liefst had hij doorgestudeerd, maar 
het lot beschikte anders. Juist in die periode kwam 
het goed uit dat hij de melkwijk ging doen. Hij 
deed dit zonder morren, maar bekende veel later 
dat hij graag student had willen worden. Dat goede 
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stel hersens kwam hem later nog goed van pas bij 
het behalen van de middenstands-, de melk/zuivel- 
en levensmiddelendiploma's. 
Later volgde hij nog wijncursussen. 
 

An 
De wieg van An van der Hoeven stond in de Put-
tershoeksestraat, in 1934, zij was een van de twaalf! 
Haar vader was koster van de H. Hartkerk en ik 
herinner mij hem als een statige, minzame man 
met een mooie haardos. Een vriendelijke, zachtaar-
dige man. Volgens mij droeg hij bijna altijd een 
streepjespantalon, wat verklaard kan worden door-
dat hij naast het kosterschap later nog voor het begra-
feniswezen werkte. An vertelt dat hij in de oorlog 
mensen heeft laten onderduiken tussen het dak van 
de kerk; een actie met goed resultaat.  
Toen An 18 was ging zij, na enig aarzelen, bij de 
melkzaak van de familie Van Leeuwen in de Groe-
nelaan aan de slag. Toen nog niet beseffend dat dat 
een goeie voorbereiding was voor later! 
Doordat de jongens van beide gezinnen vrienden 
werden, leerden An en Toon elkaar kennen. 
 

An en Toon 
Ze hadden vijf jaar verkering toen ze elkaar het ja-
woord gaven, in 1959. In vier jaar tijd kregen zij 
drie zoons. Wat een hectische tijd moet dat ge-
weest zijn! “Maar”, zegt An, “Wel gezellig en er 
was altijd hulp”. Inmiddels waren de ouders van 
Toon op een ochtend verhuisd naar de Rembrandtlaan. 
An en Toon betrokken diezelfde middag het huis 
achter de winkel in de Nieuwe Maasstraat. Hun 
winkel was bekend als 4=6. Het laatste is een ma-
gische term. Bij je boodschappen kon je voor 4 
gulden zegeltjes kopen die een waarde hadden van 
6 gulden. Een goede vorm van klantenbinding.   
Toon deed in die tijd de melkwijk, An de winkel. 
Zij vertelt hoe ze hechtte aan een goede sfeer en 
service voor hun klanten. Konden de klanten niet 
kiezen wat ze op hun brood wilden, dan sneed An 
op dat enge snijmachine met dat ronddraaiende 
scherpe mes gewoon van alles wat, voor de variatie. 
Ook lette ze goed op dat kinderen op hun beurt ge-
holpen werden. Het was daar een mooie tijd, ze 
hebben in hun winkel veel meegemaakt waarmee 
een Gorzenklok gevuld zou kunnen worden.  
Het was voor beiden een boeiende en drukke le-
vensfase. Zij deden nog meer in de Gorzen dan al-
leen maar met hun winkel bezig zijn. 
 

H. Hartkerk  
Het leven van Toon en An is altijd verweven ge-

weest met de H. Hartkerk. An ging bijvoorbeeld op 

de vrijdagavonden de deuren langs om kwartjes op 

te halen voor de verlichting van het kruis op de to-

ren. Wonende tegenover de kerk hebben zij let-

terlijk en figuurlijk veel pastoors en kapelaans 
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voorbij zien komen. Kapelaan Hamman met zijn 

speciale gevoel voor humor, aalmoezenier Bijns-

dorp, met zijn Volkswagentje en pastoor Regeer, 

een fijne vent. 
In 1989 zijn de sympathieke Gorzenezen verhuisd 
naar de Panoramaflat op de Havendijk. Zij hebben 
inmiddels vijf kleinkinderen waar ze erg trots op zijn.  
Toon en An bleven sterk verbonden met de H. 
Hartkerk. Toon was 12 jaar verdienstelijk lid van 
het kerkbestuur. Hij heeft gecollecteerd (Ik vond 
hem altijd zo mooi buigen voor het altaar.), geas-
sisteerd op het altaar en bij begrafenissen, lezingen 
gedaan. Ook bracht hij de H. Communie bij zie-
ken. An schonk koffie, serveerde heerlijke brood-
jes op de rommelmarkt. Kortom, altijd waren zij 
inzetbaar en dus van grote waarde voor de Gorzen-
gemeenschap.  

Liesbeth Dingenouts 
 

 
 

 
 

De grote dag: 3 juni 
Twaalf kinderen doen hun Eerste Communie 
Op 3 juni is het voor Bruno, Natasja, Noa, Floor, 
Brechje, Lies, Jeffrey, Cas, Leyandrey, Corinne, 
Sienna en Isabelle zo ver; dan mogen zij hun Eer-
ste Communie doen. Na de voorbereiding van ze-
ven lessen en een generale repetitie is voor hen de 
dag aangebroken dat zij er echt bij gaan horen. 
Om een en ander goed te laten verlopen, willen wij 
een paar mededelingen aan u kwijt. 
Op 3 juni zullen de mensen van de Engelstalige 
parochie hun viering in de pastorie houden. Wij 
hebben dan de gehele ochtend de beschikking over 
de kerk. Voor u, parochianen, is het belangrijk om 
op die dag alleen via de kerk naar binnen te ko-
men en de pastorie-ingang voor de Engelstalige 
parochianen beschikbaar te laten. 
Ook de communicantjes en hun familie worden 
verzocht alleen van de ingang van de kerk gebruik 
te maken. Zij krijgen hier nog een aparte informa-
tiebrief over.  
Achter in de kerk zullen wij het gezellig maken; 
daar zal na afloop de koffie worden geschonken. 
Daar heeft ook iedereen de mogelijkheid om de 
communicantjes en hun ouders te feliciteren. 
Daarnaast willen wij graag vanaf tien minuten 
vóór aanvang van de viering rust in de kerk bren-
gen; dan zal ook de fotograaf stoppen met foto's 
maken van de families. De kerk zal ruim voordien 
open zijn, nl. vanaf 8.45 uur.  
Zo werken we samen aan een prachtige viering - 
en... het is natuurlijk mooi weer! 
 

Marian en Janet van de communiewerkgroep 
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Vrijdag 1 juni  Eerste Vrijdag 

 

Zondag 3 juni 
H. Drie-eenheid, hoogfeest 

Eerste Communieviering 

(Zie Communiefeest op blz. 5) 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het Kinderkoor 

o.l.v. Jolanda Konings. Piano: Henry de Wolf, 

slagwerk: Jan Bekkers. 

Voorganger: pastoor Charles Duynstee 

Deuteronomium 4,32-34+39-40 / Matteüs 28,16-20  

Na de viering is er zoals op alle andere zondagen 

koffie of thee in de pastorie. 

 

Dinsdag 5 juni   
HH. Bonifatius en gezellen 

 

Woensdag 6 juni  H. Norbertus, bisschop 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

 

Vrijdag 8 juni   
Vrijwilligersfeest (Zie onder “Nieuws” op blz. 11) 

 

Zondag 10 juni 
Sacramentsdag 

Heilig sacrament van het  

Lichaam en Bloed van Christus 

Vaderdag 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor 

o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: pastoor Hans Spruyt 

Exodus 24,3-8 / Marcus 14,12-16+22-26 

Na de Viering schrijfactie Amnesty International 

 

Maandag 11 juni  Beheercommissie 

Om 19.30 uur vergadering in de pastorie. 

AGENDA 

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, 

door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 

de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden 

aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 

ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 

deze wereld.’ Matteüs 28,19-20  

Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed 

uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit 

is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het 

dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 

Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het 

verbond, dat voor velen vergoten wordt.  Marcus 14,22-24 



 

 

Dinsdag 12 juni  Wijklunch 
Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie. 
Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of bij 
Ted Konings (06-48405775) 
 

Woensdag 13 juni  H. Antonius van Padua 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 14 juni   
H. Liduina, patrones van Schiedam 

Om 19.00 uur Liduinaviering met zang van het  

H. Hartkoor. Voorganger is Lidwien Meijer. 
 

Vrijdag 15 juni  H. Hart van Jezus, hoogfeest 
 

Zaterdag 16 juni  Onbevlekt hart van Maria 
 

Zondag 17 juni 
Elfde zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel van 

Nel de Heer. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

Ezechiël 17,22-24 / Marcus 4,26-34  

 

Woensdag 20 juni 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 21 juni  H. Aloïsius Conzaga 
 

Vrijdag 22 juni   
HH. John Fisher en Thomas More  
 

Zondag 24 juni 
Geboorte van Johannes  

de Doper, hoogfeest 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor.  

Voorganger: pastoor Hans Spruyt 

Jesaja 49,1-6 / Lucas 1,57-66+80 

Woensdag 27 juni 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
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En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een 

mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer 

op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, 

ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht 

voort.  Marcus 4, 26-28  

En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong 

ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 

Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel 

het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen 

besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en 

vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? 

Lucas 1,64-66  



 

 

Vrijdag 29 juni   
HH. Petrus en Paulus, apostelen 

225-jarig bestaan v.d. katholieke gemeenschap van 

Maassluis (zie onder “De Goede Herder” op blz.8)  

Om 9.30 uur slotviering Sint Jozefschool 

 

 
 

 

 

225 Jaar Katholiek Maassluis 
De katholieke gemeenschap van Maassluis heeft 

dit jaar wat te vieren: het is 225 jaar geleden dat 

katholieken in de eerste stad aan de Waterweg het 

recht kregen een eigen parochie te stichten en ei-

gen kerk te bouwen. De geschiedenisboeken ver-

tellen dat op 29 juni 1787, op het feest van de hei-

ligen Petrus en Paulus, in een noodkerk aan de 

Veerstraat de eerste heilige mis werd opgedragen. 

De Petrus en Paulusparochie ging in 1995 samen 

met de Andreasparochie; die fusiegemeenschap 

kwam vorig jaar, samen met onze Heilig Hart-

parochie, samen in de nieuwe katholieke gemeen-

schap De Goede Herder. Ook al bestaat de oor-

spronkelijke parochie dus niet meer, in Maas-sluis 

zal het jubileum niet ongemerkt voorbij gaan.  
 

Dagboek 

Een mooi toeval - maar wat is toeval? - doet zich 

voor: dit jaar geeft de Historische Vereniging 

Maassluis (HVM) het dagboek uit van Hendrik 

Moerings, de eerste organist van de voormalige 

Petrus en Paulusparochie. In 1799 schrijft de 

Maassluise corsettenmaker Hendrik Moerings, dan 

44 jaar oud, de geschiedenis van zijn leven in het 

18e-eeuwse Maassluis. Hij is lid van de katholieke 

kerk, een patriot, verdient een goede boterham met 

het maken van ‘rijglijven en hoepelrokken’ en 

heeft een scherp oog voor alles wat er om hem 

heen gebeurt in Maassluis. Het originele hand-

schrift bevindt zich in het archief van de voormali-

ge Petrus en Paulusparochie. De combinatie van 

het te verschijnen dagboek en de viering van het 

jaarfeest van de parochie, zorgt voor een mooi pro-

gramma. Op 26 mei is het eerste exemplaar van het 

dagboek door de historische vereniging overhan-

digd aan wethouder G. van der Wees.  

Woensdag 20 juni om 20.00 uur in de Petrus en 
Pauluskerk, verzorgt Ineke Vink, de samensteller 

van het dagboek van Hendrik Moerings, een lezing 

over diens leven. De stichting van de Petrus en 

Paulusparochie komt daarin nadrukkelijk aan de orde. 

Zaterdag 23 juni om 10.00, 12.00 en 14.00 uur, 
zijn er stadswandelingen onder leiding van een 

gids van de HVM, langs plaatsen in Maassluis die 

beschreven staan in het dagboek van Moerings en 
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die tevens een link hebben met de geschiedenis 

van de voormalige parochie. 

Het startpunt voor deze stadswandelingen is de 

Petrus en Pauluskerk. 

Ieder is uitgenodigd voor deelname aan deze wan-

deling. Opgeven kan bij het secretariaat van de 

deelgemeenschap (T: 010-5912080, of via mail 

secretariaat@appp.nl), of via een intekenlijst die u 

kunt vinden in het voorhof van de kerk. 

Zondag 24 juni om 9.30 uur in de Petrus en 
Pauluskerk, is er een feestelijke eucharistie-

viering. Na afloop van de viering is er gelegenheid 

tot ontmoeting, onder het genot van een kopje kof-

fie en/of een borrel. Mogelijk is daar ook een apar-

te activiteit voor de kinderen. 

Onze medeparochianen in Maassluis hopen dat 

velen aan een of meer van deze activiteiten zullen 

deelnemen. 

 

 

 

 

 

 

Op 18 mei is op 61-jarige leeftijd overleden 
 

Mieke Govaart 
 

Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden 

in onze gebeden. 

 

 

 

Moederdagconcert 

Er was een supermarkt die bedacht had om aan 

iedere vrouw die bij de kassa afrekende een rode 

roos te geven. Men deed dat op de zaterdag voor 

Moederdag. Dit is geen sprookje, maar het gebeur-

de ergens in Noord-Holland. 

Ik hoorde het van een van de moeders die naar de 

regionale bijeenkomst van ouders van een overle-

den kind was gekomen. Moederdag is commercie, 

wordt vaak gezegd. Maar er kan ineens ook iets 

anders gebeuren. 

Eén van de vrouwen die van de kassière een roos 

kreeg, reageerde met te vertellen dat haar moeder 

pas was overleden. Voor mijzelf was het ook de 

eerste Moederdag na het sterven van mijn moeder. 

Ik had gelezen dat er op de r.k. begraafplaats Lau-

rentius in Rotterdam, een speciaal Moederdagcon-

cert zou zijn. Het zou plaatsvinden in de nieuwe 

kapel van architect Francine Houben. 

Een man aan de piano en een vrouw achter een 
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harp presenteerden teksten en liederen. Het was 

voor iedereen. Van de pijn en de rauwheid van de 

dood hoorde ik niets. In die kapel zijn gezichten te 

zien die me deden denken aan de gezichten van 

overledenen. Ze worden heel verschillend gewaar-

deerd. Ze doen je stilstaan bij het vervagende le-

ven. 

Ik was op tijd aanwezig en dacht aan dat verhaal 

uit die supermarkt. Een kassa-mevrouw is ook een 

mens van vlees en bloed. Ik stelde me voor dat er 

in die supermarkt iets onverwachts gebeurde. De 

kassière vraagt aan de vrouw die zegt dat haar 

moeder pas is overleden: “Hoe lang is het gele-

den.” “Nog maar pas,” zegt de vrouw. “Tijd doet 

er niet toe.” “Had u een lieve moeder?” vraagt de 

kassière. “Een hele lieve moeder,” zegt de vrouw. 

“Dat kan niet iedereen zeggen,” zegt de kassière. 

Nu mengt er zich een andere vrouw in de rij in het 

gesprek. “Ik ben lang een onzichtbare moeder ge-

weest. Mijn eerste kind stierf bij de bevalling en 

daarna heeft het zeven jaar geduurd eer ik weer 

zwanger werd. Zelf had ik nooit Moederdag, want 

mijn moeder stierf toen ik drie was.“  
 

Er was een andere vrouw in de rij die zag dat het 

maar niet vlotte en die aan de vrouw voor haar 

vroeg waarom het zo lang duurde. “Morgen is het 

Moederdag, ik moet nog naar de kapper, eten voor-

bereiden, wat anders door mijn man zou zijn ge-

daan, maar hij is ziek. We willen nog naar zijn 

moeder en ook naar mijn moeder.” “Ze zijn aan het 

praten over hun moeder”, zei de vrouw die niets 

had gezegd maar wel had meegeluisterd. Al die 

vrouwen in die rij, raakten met elkaar aan de praat 

over hun moeder. De vrouw die de zorg had om 

haar man, haar moeder en haar schoonmoeder, 

kwam later dan anders thuis. “Waarom ben je zo 

laat?” vroeg haar man. “Ik heb weer eens over 

mijn moeder die zo broos wordt, en mijn schoon-

moeder kunnen praten”, zei ze. Moederdag is com-

mercie, wordt gezegd, maar ook gelegenheid om 

stil te staan bij de waarde van moeder-zijn en de  

betekenis van het moederschap. 

Ik zie een toenemende behoefte aan momenten van 

gedenken. Het is de moeite waard om na te denken 

over de vraag wie dit organiseert, vanuit welk den-

ken over leven en dood. Ik miste die dag op de be-

graafplaats een woord over de bitterheid van de 

dood. Ik dacht aan die moeders in Noorwegen die 

hun zoon of dochter verloren op dat eiland van 

dromen over een mensen waardige toekomst. 
 

Marinus van den Berg,  
(verpleeghuispastor in Rotterdam  

en auteur van verscheidene boeken over rouwverwerking) 
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Vrijwilligersfeest 
Natuurlijk is er dit jaar weer een vrijwilligersfeest. 
Dat komt onze vrijwilligers toe! Alleen is het dit 
jaar iets heel anders; zeker niet minder leuk, maar 
echt anders. Het feest heeft overdag plaats en is 
deels buiten de deur (d.w.z. de pastoriedeur). 
Onze vrijwilligers hebben voor deelname aan dit 
festijn een uitnodiging ontvangen. Mochten we 
daarbij iemand over het hoofd hebben gezien, 
neem dan a.u.b. contact op met Jolanda Konings 
(06-517 04 863). In de volgende Gorzenklok kunt u 

lezen hoe die dag is verlopen. 
 

Artistiek scherm in de kerk 
Zondag 27 mei is na de mis met de kerkgangers 
een plan besproken voor een scherm in de kerk. 
Het scherm wordt van hout vervaardigd in  de stijl 
van de kerk en krijgt kunstafbeeldingen erop. Het 
doel is meer gemeenschapsgevoel tijdens de vie-
ring  en het afschermen van het altaar bij activitei-
ten in de kerk zoals de rommelmarkt. Bij bijzonde-
re momenten in de kerk gaat het scherm weg.  
Tijdens de bijeenkomst zijn verbeterpunten naar 
voren gebracht door de kerkgangers. Deze zullen 
worden verwerkt. Het definitieve plan leest u in de 
komende Gorzenklok.  
 

 
 
 
 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
De afgelopen maand vonden en deze maand vin-
den er weer volop speurtochten plaats door de 
kerk. De speurtochten die ooit in onze kerk zijn 
opgezet in 2005 zorgen er nog steeds voor dat ruim 
200 kinderen per jaar de kerk intensief bekijken. 
Met foto’s gaan de kinderen in groepjes rond. 
Wanneer ze de plek afgebeeld op de foto gevonden 
hebben, vinden ze op de grond een kistje met een 
verhaal, een uitleg en een opdracht. Wanneer de 
opdracht afgerond is, zoekt het groepje een nieuwe 
foto in het kistje en wordt zo naar de volgende plek 
geleid. Op deze manier worden de kinderen attent 
gemaakt op wat er te zien, te horen, te ruiken en te 
bewonderen is bij onder meer de Liduinakapel, 
wierook, het altaar, de Mariakapel, het orgel, de 
liturgische kleuren en klokkentoren. Het bezoek is 
steeds op het beleven van de kerkruimte gericht en 
omvat niet zozeer kennisvragen. De intenties die 
de kinderen opschrijven en hun vragen en reacties 
laten steeds zien dat dit een goede insteek is. Er 
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gebeurt iets met de kinderen tijdens de speurtocht. 
En meestal willen ze niet weg wanneer de leer-
kracht het sein voor vertrek geeft. 
Dit jaar waren opnieuw niet alleen de kinderen aan 
zet. Ook de ouders van de communicantjes werden 
op de ouderavond getrakteerd op een speurtocht. 
Op eigen niveau natuurlijk. De ouders waren en-
thousiast en hebben plekken bezocht en elementen 
van de kerk gezien die ze nog nooit hebben opge-
merkt. Het wierook, de sacramenten, de intentie 
voor hun zoon of dochter bij Liduina en niet te ver-
geten een bezoekje aan de toren van de kerk, waar 
de klokken, architectuur en bijzondere momenten 
uit de geschiedenis van de kerk aan bod kwamen. 
Ook pastor Duynstee voor wie de speurtocht door 
de kerk nieuw was, was enthousiast.  
 

Wist u ook dat er regelmatig bijzondere, mooie, 
ontroerende en spannende films te zien zijn in de 
zaal van de pastorie? Op 25 mei draaide de film 
‘Witness’ oftewel: ‘De Getuige’. Een thriller deze 
keer, maar tegelijk veel meer dan dat. Ook liefde, 
vertrouwen en authenticiteit kwamen als thema’s 
volop aan bod. Houdt u, voor af en toe een mooie 
film, de agenda in de Gorzenklok, aankondigingen 
in de Gorzen en op de site van de kerk in de gaten? 
 

Ook afgelopen maand was er in de serie geloofs-
verdieping in DGH-parochie een lezing over St. 
Franciscus. Lidwien Meijer ging in op het leven en 
de inspiratie van deze heilige. Ook het nieuwe sei-
zoen hoopt de werkgroep geloofsverdieping inte-
ressante activiteiten aan te bieden. U hoort ervan!  
 

Eet u de volgende keer ook mee met de wijk- 
lunch in de zaal van de pastorie?? 
De eerstvolgende keer dat er weer een heerlijke 
lunch wordt geserveerd is op dinsdag 12 juni. Aan-
vang: 12.00 uur. Berengezellig! Iedereen is wel-
kom! 

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

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

 
13 



 

 

 

Op donderdagavond 14 juni a.s.  

Liduinaviering 
met zang van het H. Hartkoor  

o.l.v. Henry de Wolf 

Aanvang: 19.00 uur 
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parochie De Goede Herder, 

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

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

telefoon:    010 - 4 26 8-6 48 
internetsite:  www.heilighartkerk.nl  
e-mail:  info@heilighartkerk.nl   

gironummer: 21385 t.n.v. H. Hartkerk, 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 

 e-mail: pb.goedeherder@xs4all.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. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


