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MET BRANDEND HART

Doen en laten in de Veertigdagentijd
Een paar jaar geleden at ik mee met een maaltijd,
georganiseerd door de landelijke Vastenactie. In
Rotterdam was dat en we waren met zo’n honderd
mensen. Ook burgemeester Aboutaleb at mee (zo
gewichtig was het dus).
Vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten vertelden, tussen de gangen door, over hun
vastenpraktijk. De moslimman vertelde over de
Ramadan, over het speciale van deze periode. Dat
je overdag steeds weer herinnerd werd aan de vasten, omdat je niet mag eten en niet drinken. Dat het
zoveel verbondenheid gaf om na zonsondergang
dikwijls met velen samen te eten.
De joodse man vertelde over de vasten rondom
Grote Verzoendag, ook een intensieve tijd.
De christen die aan het woord kwam, wist niet
meer te vertellen dan dat vasten in zijn traditie niet
meer werd gedaan en dat de bisschoppelijke Vastenactie nog een restantje was van vroeger.
Ik was wat geïrriteerd hierover; er is toch best
meer te vertellen over de Veertigdagentijd?
Als kind genoot ik ervan. Ik vond het prachtig om
snoep in mijn eigen vastentrommeltje te moeten
doen. Alleen op zondag mocht eruit gegeten worden. Het leerde je, dat je soms ergens op moet
wachten.
In de vasten aten we op woensdag pannenkoeken,
de rest van het jaar niet. Stapels pannenkoeken

werden gebakken. Ik ruik ze nog. Was dit om (zo
midden in de week) het vasten wat te verlichten?
Nou, wat mij betreft lukte dat prima.
Ik herinner me nog de lijdensmeditaties op de
KRO-radio, door pater Henry de Greeve. In pyjama zaten mijn broer en ik er met de rest van de familie naar te luisteren. Daarna moesten we meteen
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naar bed. Ik weet niet meer wat de pater te vertellen had, maar met de familie om de tafel, allemaal
stil naar de radio luisteren, het was bijzonder.
De Goede week was een intense week. We zaten
dikwijls in de kerk. Ik herinner me nog de zwarte
doeken over de beelden. In de Paaswake mocht alles tijdens het Gloria weer in volle glorie, met veel
licht en bloemen, zichtbaar worden. Onvergetelijk.
Jaren later, toen ik in Deventer woonde, heb ik
vaak met een groepje uit de parochie samen gevast. Allemaal bedachten we iets persoonlijks, wat
we wilden doen en/of laten in die periode. Iets
waar je niet tevreden over was, wat je wilde veranderen in je leven. Zo’n zelfonderzoek is al heel
waardevol.
In mijn groepje van zeven personen, werden in
1993 (de notities hierover heb ik nog) de volgende
goede voornemens gemaakt: geen vlees eten, de
auto vaker laten staan, vroeg opstaan (die was van
mij…), niet snoepen, minder TV kijken, opruimen,
elke dag een kwartier mediteren.
Wekelijks kwamen we samen om onze vorderingen te delen. ‘Hoe ervaar je het’, vroegen we dan
aan elkaar… ‘Lukt het je? Smokkel je wel eens?’
Het bleek steeds weer dat dingen niet mogen doen
nieuwe ruimte geeft. En na de vastentijd was er
toch wezenlijk wat veranderd in onze levens.
En nu… ik probeer in deze tijd wat meer naar mijn
binnenkamer te gaan, me meer te bezinnen, op
mijn werk, op mijn leven. Ik ga een ‘moeilijk
boek’ lezen, elke dag een stuk. Verder ga ik meezingen in de Matteüspassion, in Vlaardingen. Het
oefenen van mijn koorpartij vraagt aandacht. Elke
dag ga ik er tijd voor maken.
U mag me vragen naar mijn vorderingen, dat helpt
me ook om het vol te houden. En misschien stimuleert het u om ook een goed voornemen te maken
in deze periode.
Lidwien Meijer,
pastoraal werkster parochie De Goede Herder

MISINTENTIES

Zondag 3 maart
Peter Bisschop, Johannes Dominicus Fredericus
Companus, Franciscus Laurentius Geerders,
Elisabeth Helena van Noordt, ouders 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.
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Zondag 10 maart
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus
van Mil, Elisabeth Helena van Noordt,
Piet van Potten, Ben Schueler,
Violetta Johanna van Riet, Piet Wijnen
en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en
weldoeners van onze geloofsgemeenschap.
Zondag 17 maart
Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der
Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler
en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en
weldoeners van onze geloofsgemeenschap.
Zondag 24 maart
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus
van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,
Piet van Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus
Ronteltap en voor alle overleden pastores,
vrijwilligers en weldoeners van onze
geloofsgemeenschap.
Paaswake 31 maart en Eerste Paasdag 31 maart
Franciscus Laurentius Geerdes,
Nellie Kouwenhoven, ouders Van der Pas – Van Mil,
Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap,
Ben Schueler en voor alle overleden pastores,
vrijwilligers en weldoeners van onze
geloofsgemeenschap.

Donderdag 21 maart
Palmpaasstokken maken
om half 4 in de pastorie
De stokken en versierspullen staan dan al
klaar. Neem zelf klein fruit en lekkers mee
voor aan de stok.
‘s Ochtends vóór de viering krijgt elke stok
een broodhaantje en een palmtakje.
Na de viering liggen adressen klaar van
ouderen en zieken in de buurt die zeker blij
zullen zijn met zo’n prachtige Palmpaasstok.

---

Zondag 24 maart Palmpasen
Het gelegenheidskoor en het kinderkoor
zullen samen Nederlandstalige
bewerkingen zingen
uit Jesus Christ Superstar
Voorganger is pastor Charles Duynstee
Aanvang: half 10
3

VASTENACTIE 2013

CAMPAGNE 2013 - Nieuw leven
Elke dag in de 40-dagentijd kunnen we opnieuw
beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en
vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe
moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen
steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun
leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij
geloven in nieuw leven!
De vastenactie in onze gemeenschap sluit zich aan
bij de Vastenactie Schiedam en Vlaardingen. Dit
houdt in dat we meedoen met de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie en daarbij eigen accenten leggen in onze regio.
Het centrale thema is Nieuw leven.
Zes projecten, elke week een ander doel:
17 februari, Hiv/Aids in China
24 februari, Exodus, pastoraat voor ex-gedetineerden
3 maart, Jonge christenen in Bangladesh
10 maart, Hospice De Margriet, Vlaardingen,
17 maart, Opvang vluchtelingen in Colombia
24 maart (Palmzondag), Voorlichting voor jonge
moeders in Malawi
De overeenkomst tussen al deze projecten is de
inzet voor het opbouwen van een nieuw leven, of
dat nu is als Christen in een moslimmaatschappij,
als ex-gedetineerde na gevangenschap, als baby in
Malawi, waar de kindersterfte nog zeer groot is, of
aan het eind van het aardse leven in een hospice.
Het regionale accent is hospice De Margriet, dat
aan de Vlaardingse Vaart gebouwd is en in april
open zal gaan.
Het is een project waar vele vrijwilligers bij betrokken zijn.
Ook het pastoraat van ex-gedetineerden heeft een
regionaal karakter. In Rotterdam is er een Exodushuis.
Elke week krijgt u informatie
In de zondagsviering krijgt u informatie en zal
worden gebeden voor het project-van-de-week.
Ook elke week is er kindernevendienst waarin de
kinderen knutselen en na afloop hun producten
verkopen ten bate van deze actie.
Wilt u de actie steunen? Dat kan met de acceptgiro
die u vindt in deze Gorzenklok.
Ook kunt u deelnemen aan de Vastenmaaltijd op
woensdag 6 maart.

4

Vastenmaaltijd
In deze voorbereidingstijd naar Pasen willen we U
weer van harte uitnodigen voor onze vastenmaaltijd, dit jaar op woensdag 6 maart. Vanaf 18.00
uur wordt u verwacht.
Tijdens deze maaltijd willen we stilstaan bij wat
deze vastentijd voor ons kan betekenen.
Na de maaltijd houden we een collecte voor deze
actie. Graag vooraf aanmelden via de intekenlijst
achter in de kerk.
BIJ DE BUREN

Granny's Finest
Jonge ontwerpers en senioren die samen werken
aan handgemaakte producten. Dat is het bijzondere
initiatief waaraan u in François HaverSchmidt kunt
meedoen.
Het zorgcentrum aan de Willem de Zwijgerlaan is
samen met de organisatie Granny’s Finest begonnen met de handwerkclub. Granny’s Finest is vorig
jaar gestart als een modemerk, waarvan de artikelen worden gemaakt in eendrachtige samenwerking, door jonge ontwerpers en senioren. Wekelijks gaan de deelnemers van de club een middag
aan de slag om te breien, haken en borduren.
Tijdens deze gezellige middagen worden er nieuwe
patronen uitgeprobeerd en kennis uitgewisseld
over handwerken en patronen. Voor ieder niveau is
er een patroon. Steeds blijkt dat ook mensen die al
lang geleden de breipennen voor het laatste oppakten, de slag weer snel te pakken hebben. Alsof het
fietsen is, dat verleer je ook niet.
De producten die ze maken worden verkocht in
winkels. Als beloning voor hun werk trekken de
deelnemers er regelmatig op uit.
Het initiatief van Granny’s Finest heeft pas de
RET Aardig Onderweg Award gewonnen, in de
categorie Maatschappij & Duurzaamheid.
Meer komt u erover te weten op de website:
www.grannysfinest.com. En natuurlijk iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in François HaverSchmidt. Ook zijn
de organisatoren op
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om de handwerkclub te begeleiden. U kunt hiervoor
contact opnemen met
Monique Karnaat op
telefoonnummer:
010 - 409 13 33.
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AGENDA

Zondag 3 maart
3e Zondag van de 40-dagentijd
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor
o.l.v. Henry de Wolf.
Voorg.: Mgr. H. v.d. Hende,
bisschop van Rotterdam. Tijdens de mis zullen
vijf communicanten zich aan u voorstellen.
Exodus 3.1-8a.13-15 / Lucas 13,1-9
Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar
nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en
hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende
jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.” Lucas 13,8-9

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen,
koffie of thee in de pastorie.
Woensdag 6 maart Vastenmaaltijd (Zie blz. 5)
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst in de
pastorie. Voorganger: Corry Smits.
Vrijdag 8 maart Eerste Vrijdag
H. Johannes de Deo / Internationale Vrouwendag
Zondag 10 maart
4e Zondag van de 40-dagentijd
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H.
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.
Voorganger: Corry Smits
Josua 5,9a.10-12 / Lucas 15,1-3.11-32
Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij
me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden
toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer
was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren
en is teruggevonden.” Lucas 15,31-32

Na de viering wordt u materiaal van Amnesty International aangeboden. Schrijft u mee?
Dinsdag 12 maart
Om 19.30 uur bijeenkomst DGH-parochiebestuur
met coördinatoren.
Woensdag 13 maart
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst in de
pastorie. Voorganger: Corry Smits.
Zondag 17 maart
5e Zondag van de 40-dagentijd
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met samenzang en orgelspel van
Nel de Heer.
Voorganger: pastor Emanuel
Jesaja 43,16-21 / Johannes 8,1-11
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Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie
van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar
haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst. Johannes 8,7-9

Maandag 18 maart
Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam
Woensdag 27 maart
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst in de
pastorie. Voorganger: Corry Smits
Dinsdag 19 maart H. Jozef

hoogfeest

Zondag 24 maart
Palm- of Passiezondag
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met zang van het Gelegenheidskoor en het Kinderkoor o.l.v.
Jolanda Konings met begeleiding
van een muziekcombo.
Voorganger: pastor Charles Duynstee
Jesaja 50,4-7 / Lucas 19,28-40
Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon
de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God
te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze
riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van
de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’

In de viering zullen de kinderen in processie hun
palmpaasstokken meedragen.
Maandag 25 maart Aankondiging van de Heer
(Maria Boodschap)
hoogfeest
Woensdag 27 maart
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst in de
pastorie. Voorganger: Corry Smits
Donderdag 28 maart
Witte Donderdag Avondmis
Viering van de instelling van de H.
Eucharistie, van het sacrament van
het priesterschap en van het gebod
van naastenliefde
Om 8.30 uur houdt de St. Jozefschool in de kerk
hun paasviering. ‘s Middags komt de St. Willibrordusschool voor hun viering in de kerk.
Om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het
H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf
Voorganger: pater Bouwman
Exodus 12,1-8+11-14 / Johannes 13, 1-15
Vrijdag 29 maart
Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en sterven
van de Heer
Om 15.00 uur Kruisweg met zang van het H. Hartkoor. Voorganger: Corry Smits.
Voor degenen die dat wensen, is er gelegenheid
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om door henzelf meegebrachte bloemen bij het
kruis te leggen.
Voor kinderen is er een Kinderkruiswegboekje.
Om 19.30 uur Lucaspassie van Marco Kalkman.
Door Cantorij Warmond en solisten. Entree is
gratis (zie advertentie op de gele bladen).
Zaterdag 30 maart
Paaszaterdag / Stille Zaterdag
Zaterdag / Zondag 30 / 31 maart
Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag
Om 22.00 uur Paaswake
De zang wordt verzorgd door het H. Hartkoor
o.l.v. Henry de Wolf.
Voorganger: pastoor A.A. van Well
Genesis 1,1-2,2 / Exodus 14,15-15,1
Zondag 31 maart
Paaszondag Hoogfeest
Verrijzenis van de Heer
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger:
pastor A. de Lange
Handelingen 10,34a+37-43 / Johannes 20,1-9
Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in.
Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die
Jezus’ gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag,
maar apart opgerold op een andere plek. Johannes 20 6-7

Maandag 1 april Tweede Paasdag
In onze kerk is geen viering. In de St. LiduinaO.L.V. Rozenkrans is om 09.30 uur een feestelijke
Hoogmis met zang van het dameskoor ‘Jubilatio’.
Zondag 7 april Eerste H. Communie
Voor meer informatie Zie blz. 10.
FILMAVOND

Habemus Papam, ‘we hebben een paus’ in het Latijn, is een film uit 2011.
Het begint met de dood
van de paus en het conclaaf dat zijn opvolger
kiest. Na de witte rook
wachten de gelovigen op
het St. Pietersplein echter
tevergeefs op hun nieuwe
paus. Moretti maakte een
profetische film, meteen
actueel kijkje achter de
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schermen in het Vaticaan. Een film met humor.
Vrijdag 8 maart - Aanvang: 20.30 uur.
Prijs: ’n vrijwillige bijdrage.
H. HARTKERK FOR EVER!

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Een vroege Pasen dit jaar en wel op de laatste dag
van de maand: zondag 31 maart.
Deze maand staat dus in het teken van de voorbereiding op Pasen. De Vastenactie wordt in deze
Gorzenklok bijzonder onder uw aandacht gebracht.
Zo ook de Vastenmaaltijd. Achterin de kerk ligt
het intekenblad voor deze eenvoudige maaltijd op
6 maart a.s. Aanvang is 18.00 uur. Een ieder is van
harte welkom om mee te eten.
Ook voor de kinderen zijn er extra activiteiten. De
scholen zullen in de week voor Pasen hun viering
houden in onze kerk. En de Bernardusschool komt
deze maand met groep 7 voor de Speurtocht door
de kerk. Ook is er gedurende de Vastentijd weer
kindernevendienst. De kinderen horen daarin het
Bijbelverhaal in eigen woorden en knutselen ten
bate van de Vastenactie.
Op 24 maart is het Palmpasen. Voor de viering op
deze zondag zullen het gelegenheidskoor en het
kinderkoor weer volop gaan oefenen. Ook oefenen
de kinderen alvast ‘vooruit’ voor het communiefeest dat dit jaar in onze gemeenschap op 7 april
zal zijn.
Een ieder die wil meezingen in het koor is van harte welkom. Een geweldige zangstem mag, maar is
niet vereist. Een beetje swung wel! En zin om er
samen iets moois van te maken! Aanmelden kan
bij ondergetekende. De repetities zijn:
voor het kinderkoor:
dinsdag 5 maart, 18.30 - 19.30 uur
donderdag 14 maart, 18.30 - 19.30 uur
maandag 18 maart, 18.30 - 19.30 uur
voor het gelegenheidskoor (deels gezamenlijk):
woensdag 6 maart, 20.00 uur
maandag 11 maart, 20.00 uur
donderdag 14 maart, 18.30 - 21.00 uur
maandag 18 maart, 18.30 - 21.00 uur
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 517 04 863
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl
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COMMUNIEFEEST

Mogen wij ons even voorstellen: wij zijn Lisa,
Hendrik, Merel, Kneeltje en Julian…
Wij gaan op 7 april onze 1e communie doen in de
Heilig Hartkerk.
Zondag 10 februari zijn wij samen met onze ouders aan de voorbereiding begonnen. Samen beginnen heette het. Wij mochten vertellen wie onze
vaders en moeders waren en iets over hen zeggen.
Onze ouders vertelden iets over ons. Daarna hebben we een soort spel gedaan, wij moesten allemaal zinnetjes over de kerk in de goede volgorde
leggen. Dat was best moeilijk. Daarna kregen wij
ons werkboek en daarin zat een aparte kaart waarop precies staat wat er allemaal gebeurt in de kerk
op zondag. Zo kunnen wij meekijken. Toen gingen
we naar huis. Al snel (op dinsdag) kwamen alleen
de kinderen bij elkaar. Wij gingen onze namen
klappen en zo alle namen leren. Wij luisterden
naar het verhaal van Mozes in de woestijn. Ook
hoorden wij wat God voor de mensen deed toen zij
heel veel jaren in de woestijn waren. Wij weten nu
dat God er altijd voor ons is. Ook hebben we geleerd hoe we een kruisteken moeten maken en dat
een kruisteken eigenlijk een heel klein gebedje is.
Dat doen sporters soms ook op tv.
Daarna mochten wij onze naam in het werkboek
schrijven en hebben we een tekening van de woestijn in ons boek gemaakt. Ook hebben we vuur en
een wolk getekend en uitgeknipt om in de woestijn
te plakken. De wolk gaf schaduw als het warm was
en het vuur gaf 's nachts licht en warmte. Wij hebben al heel veel geleerd en gaan nog veel meer leren de komende weken.
Op 3 maart gaan wij onszelf in de kerk voorstellen.
Komt u dan ook?
GEBED

Bidden wij:
Om zegen over onze paus Benedictus, die binnenkort aftreedt.
Dat hij nog lang mag genieten van een goede, rustige levensavond.
Om zegen over de kardinalen die een nieuwe paus
gaan kiezen.
Dat zij zich gesterkt mogen weten door uw Heilige
Geest.
Dat zij een wijze beslissing mogen nemen.
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BOEKEN

De Weg naar het Licht
Onlangs herlas ik het boek met de titel: “De weg
naar het licht” van schrijver Maarten Biesheuvel,
die geboren is in Schiedam op 23 mei 1939.
Het gezin woonde aan de Vlaardingerdijk en zijn
vader was archivaris bij Wilton Feijenoord. Maarten bezocht enige jaren de Dr. de Visserschool in
Schiedam-West en deed eindexamen Gymnasium
op het Stedelijk in Schiedam. Hij woont al lang in
Leiden.
In zijn boeken maakt hij gebruik van allerlei literaire verteltechnieken, zijn verhalen zijn soms kolderiek, maar hebben een hoog werkelijkheidsgehalte en zijn vaak autobiografisch.
Met zijn openhartigheid over zijn manischdepressiviteit doorbrak hij het taboe hierover. In
2007 kreeg hij de P.C. Hooftprijs.
Veel in het genoemde boek is herkenbaar voor mij.
Mijn moeder leed ook aan die ziekte. Het had invloed op het gezin. De ziekte kenmerkte zich in fasen en uitingen. Eerst was er de manische periode:
euforie, grootse plannen om het huis helemaal te
verbouwen, veel onnodige spullen werden in een
opwelling aangeschaft, kleding met de verkeerde
maat enz. Grenzen vervaagden en soms ontstonden
conflicten omdat er ongebreideld van alles werd
uitgeflapt wat je beter voor jezelf kunt houden.
Daarna kwam steevast de depressie met gespannenheid, zenuwachtigheid en slecht slapen. Het
was een gevecht met haarzelf, maar uiteindelijk
belandde zij toch in een diep zwart gat, at bijna
niet meer en kwam ze niet meer uit bed.
Onverklaarbare angsten en paniekaanvallen wisselden elkaar af, daarna was er hevige vermoeidheid.
Natuurlijk doe je je best om mee te leven, te troosten, maar iemand is dan nagenoeg onbereikbaar.
Machteloos sta je erbij - soms word je boos om de
hele situatie, waardoor je je vervolgens weer schuldig voelt. Kun je tegenwoordig op internet allerlei
informatie vinden - zelfs chatten met een psycholoog - destijds was er veel onbekendheid en onbegrip. Sommige mensen dachten zelfs dat er wel
aanstellerij aan te pas zou komen. Vreselijk vond
ik het als het bezoek met goedbedoelde, opwekkende woorden op haar inpraatte en enigszins zelfgenoegzaam weer vertrok, haar ontredderd en ons
beschaamd achterlatend.
Goede medicijnen waren er toen nauwelijks of
hadden nare bijwerkingen. In de Schiedamse ziekenhuizen waren nog geen psychiater of psycho-
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loog, de huisarts was
welwillend, maar stond
met lege handen. Mijn
vader ving veel op, hij
incasseerde veel, waarvoor ik diep respect heb.
Soms was het voor hem
te veel. Eens vond ik
hem huilend onder aan
de trap. “Ik kan niet
meer”, zei hij. Natuurlijk klommen we samen
weer op uit het diepe
dal.
Nooit hebben wij met mijn moeder kunnen spreken over deze periodes; ze wilde of kon dat niet.
Ook was iedereen onuitsprekelijk opgelucht als ze
weer uit haar depressie was en dat haar en ons leven weer gewoon verder ging.
In het laatste hoofdstuk van het boek van Maarten
Biesheuvel, lijkt de schrijver op de vlucht voor
zichzelf en iedereen, hij fietst in het donker op een
dijk in de polder, bang om van de dijk te vallen,
maar wat er ook gebeurt, hij gaat door, want, zo
denkt hij: dit is de Weg naar het Licht.
Liesbeth Dingenouts
SPREUK VAN DE MAAND

Als je waagt, groeit je moed,
als je aarzelt groeit je vrees!
HUMOR
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45

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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LUKASPASSIE
Lijdensverhaal met koor en solisten
Componist en dirigent: Marco Kalkman
Op GOEDE VRIJDAG 29 maart 2013
in de H.Hartkerk. Aanvang: 19.30 uur.
Entrée gratis, kerk open vanaf 19.00 uur.

Rijwielspeciaalzaak

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

Zeg het met
met bloemen
van…

Bloemen en Planten

“Klimop”
Groenelaan 79
3114 CC Schiedam-Zuid
14

parochie De Goede Herder,

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

adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl
info@heilighartkerk.nl
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),
vacature (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
-----------------------------------------------------------------------------------------

