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Tram 23 naar Holy 
Als ik dit schrijf is de Passion net voorbij. Ik ben 

live, of laat ik zeggen in levenden lijve aanwezig 
geweest en heb natuurlijk ook televisie gekeken. 
Hoe kijk ik terug?  
 

In levenden lijve liep ik mee in de processie. Dat 
leek mij mooi, achter het grote, verlichte kruis aan-
lopen, je met veel mensen bezinnen op het kruis. 
Op het lijden van Jezus, op mijn eigen lijden, en 
dat van al die ontelbare slachtoffers van honger, 
misbruik, oorlog, in onze dagen. 
We zouden ook langs het beeld van Zadkine lopen, 
het enorme geweld dat nu plaats vindt in bijvoor-
beeld Syrië, was in 1940 in hartje Rotterdam de 
harde realiteit.  
Ik heb ook goede herinneringen aan de processies 
uit mijn jeugd. Bij Liduina-novenes, sluiting van 
het Veertigurengebed, Meimaand, H. Hartfeest… 
mijn communiejurk kwam uit de kast, en als ik 
fresia’s ruik, komt alles weer boven. Plechtig lo-
pen, terwijl iedereen uit volle borst aan het zingen 
was, en dan kwam ik langs de bank waar mijn 
moeder zat… heel even haar kant op kijken… ‘Je 
hebt netjes gelopen’, zei ze dan na afloop.  
Maar de processie in de Passion was een teleurstel-
ling. Er was geen stilte. De stille tocht is in ons 
land zo’n mooie, waardige traditie geworden, en 
als érgens een stille tocht toepasselijk was, dan 
toch nu, achter dat verlichte kruis, wat alle lijden 
verenigt. Maar er werd volop gekletst, gefotogra-
feerd, gejoeld. Er werd niet ‘netjes’ gelopen.  
Gelukkig gingen er mensen van de Kaapverdiaanse 
kerk samen zingen, daar heb ik me bij aangesloten. 
Ze zongen zonder boekjes en blaadjes hun kerklie-
deren. Prachtig dat mensen dat paraat hebben en 
onbeschroomd uiten.  
De tocht was bijzonder, zo in het schemerdonker. 
Er was een bijna volle maan, we zorgden voor 
enorme filevorming bij een kruispunt, automobilis-
ten stapten uit om te kijken. Onderweg stonden 
mensen op balkons, ik zag ook hier en daar een 
televisie aanstaan met de Passion erop, die mensen 
keken live én TV, een aparte sensatie moet dat 
zijn. Je ziet zoveel als je niet hoeft te praten.  
Thuisgekomen heb ik de Passion via ‘Uitzending 
gemist’ gezien. Van het gebabbel en het rumoer 
was gelukkig niet veel te merken. Wat speciaal dat 
Jezus en zijn leerlingen (tijdens het eerste zang-
nummer van BlØf) tram 23 naar Holy namen! Die 
tram neem ik zelf ook vaak. En Holy is natuurlijk 
geen toevallige bestemming!  

MET BRANDEND HART 
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Of het ooit terecht is, dat het een gevecht is 

Om gewoon ergens te zijn.  

Om te wonen en te leven  

en al was het ook maar even 

Echt een mens te kunnen zijn 

En dan los te komen van je plaats en tijd...  

Dat zong Jezus/Danny op weg naar Holy! 
Ik kijk met een gemengd gevoel terug. De Passion 
is een poging om onze geloofstraditie op straat te 
brengen. Om buiten de veilige muren van kerkge-
bouwen het verhaal te vertellen, van lijden en ver-
raad en schuld…. Én van saamhorigheid en over-
winning op lijden en dood. Het was voor een deel 
ook wel een geslaagde poging, er werd goed ge-
zongen en gespeeld, en het werd geweldig in beeld 
gebracht. Er keken veel mensen en die weten nu 
toch enigszins wat Passie en Pasen betekent.  
Maar blijft het niet teveel een verhaal van toen, als 
je blijft hangen in de sensatie van het evenement? 
Als je geen voorwaarden schept om de inkeer, de 
bezinning die we kennen uit de kerk, óók op straat 
te brengen? In stille tochten lukt dat toch? Voor 
mij was dit te weinig Holy. Bestemming gemist? 
 

Lidwien Meijer 
 

 
 

 
 

Dierbare heiligen 
Sint Franciscus - ja, die van Assisië - staat op 16 
mei centraal op een bijzondere avond in de paro-
chiezaal. Lidwien Meijer, zeer geïnspireerd door 
de Italiaanse heilige en veelvuldig bezoeker van de 
stad en streek waar hij woonde, preekte en voor-
leefde, verzorgt deze avond. Zij zal afbeeldingen 
tonen van beelden en schilderijen van Franciscus 
(via de beamer). Aan de hand hiervan vertelt zij 
het levensverhaal van de heilige.' 
 

De informatieve en bezinnende avond is de derde 
in een serie met de titel 'Dierbare heiligen'. In de 
aankondiging voor deze serie wordt gesteld: 'Wie 
de avonden meemaakt zal zich beter thuis voelen 
in de gemeenschap van heiligen die ons in de ge-
loofsbelijdenis wordt voorgespiegeld.' 
 

Is er meer aanbeveling nodig? Ieder is van harte 
uitgenodigd op deze woensdag op Lekstraat 55. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in 
de kosten wordt op prijs gesteld. Neem gerust een 
vriend, kennis of buur mee op deze leerzame en 
inspirerende avond - zonder veel moeilijke woor-
den of hoogdravende overtuigingen, maar in de 
geest van 'de heilige van de eenvoud'.  

LEZINGEN 
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Zondag 6 mei 

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, Jan Joore, 
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 13 mei 

Jaap Bel, ouders Broeren, 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 Kouwenhoven, 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, Roos Severien - van 
Dijk, ouders Steens – Van der Knaap, Martha 
Maria Vavier – Jaspers, Piet Wijnen, Luud en 
Lenie van ’t Zelfde.  

 
Zondag 20 mei 

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 27 mei 

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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INDONESISCHE PAASVIERING 

Op Tweede Paasdag werd de H. Hartkerk gevuld 
met klanken die nog niet eerder in het gebouw te 
horen zijn geweest. Een heus Gamelanorkest bege-
leidde de zang in een druk bezochte paasviering 
voor de Indonesische katholieken uit Nederland en 
België. Drie koren, elk begeleid door eigen musici 
luisterden de viering op. Heel bijzonder waren de 
prachtige danseressen, die in traditionele kleder-
dracht hun sierlijke dansen tijdens de offerande en 
ook later tijdens en na de viering opvoerden. 

Pater Jonna Asa SVD neemt de gaven in ontvangst, 

begeleid door traditionele Indonesische dans 
 

Waarom vond dit plaats in de H. Hartkerk? Neder-
land telt dertien KKI’s (Keluarga Katolik Indone-
sia), gemeenschappen van katholieke Indonesiërs, 
waar in de eigen landstaal het geloof wordt be-
leefd. Eenmaal per jaar hebben zij een gemeen-
schappelijke viering, georganiseerd door één van 
de gemeenschappen. En in 2012 was de kleine ge-
meenschap in Rotterdam aan de beurt. De Rotter-
damse Indonesiërs zochten een kerk met 800 zit-
plaatsen en kwamen zo bij de H. Hartkerk terecht. 
 

Nederlands/Indonesische architect Groenewegen 

Leuk om in dit bestek te melden, is dat de hoofdar-
chitect van de Gorzenkerk, Han Groenewegen, in 
1927, toen de laatste hand werd gelegd aan de 
bouw van de toren, is geëmigreerd naar Neder-
lands Indië. Daarvandaan stuurde hij nog schetsen 
op van de grote kandelaars en de doopvont. Tot 
zijn dood in 1980 heeft hij gewoond en gewerkt in 
Indonesië, waar hij onder meer tekeningen van de 
H. Hartkerk gebruikte om aan opdrachten te ko-
men voor grote gemeentehuizen, bioscopen en RK
-kerken. Had hij ooit kunnen denken dat jaren later 
Indonesische katholieken de eucharistie in zijn eni-
ge ‘Nederlandse kerk’ zouden vieren? 
 

DOOR U VOOR U (1) 
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Nederlandse invloeden op de KKI’s 

Aardig om te zien was dat de Indonesische ge-
meenschappen niet ongevoelig zijn gebleken voor 
de mentaliteit van de Nederlandse steden waar zij 
samenkomen. Zo werd de Rotterdamse KKI ge-
kenmerkt door een handen-uit-de-mouwen-aanpak. 
De daar actieve personen - vooral jongere vrouwen 
- droegen bewonderenswaardig tot in het kleinste 
detail de organisatie. Het koor uit de Hofstad be-
stond vooral uit wat oudere Indonesische dames uit 
de betere buurten van Den Haag. De koorleden uit 
Tilburg straalden een pretentieloze onbevangen-
heid uit en spreidden met hun eerste lied meteen 
wat Brabantse gezelligheid ten toon. Het koor uit 
de hoofdstad bewandelde een andere weg en had 
iets van Amsterdamse bluf in opstelling en zang. 
 
De zes priesters en evenzoveel misdienaars zorg-
den voor het samenbindende element in de viering. 
Waarbij de hoofdcelebrant, pater Jonna Asa SVD, 
in twee talen (Indonesisch en Nederlands) preekte 
en onvermoeibaar de trappen beklom van beide 
balkons om de koren aldaar te zegenen, de vredes-
wens te brengen en de communie uit te reiken. 

Tien musici, waaronder twee zangeressen, be-

speelden het Javaanse Gamelaninstrumentarium  
 

Gamelanorkest 

Onder de hoogtepunten van de paasviering moet 
zeker het Gamelanorkest worden geschaard, een 
primeur - naar ik vernam - in een katholieke vie-
ring in Nederland. De aparte klanken en toonzet-
ting bleken prima te passen bij de paasjubelzang, 
de gezongen prefatie. Orkestleden hadden speciale 
muziek gecomponeerd bij de diverse liederen.  
H. Hart-vrijwilligers maakten een podium en uit 
alle hoeken en gaten van de kerk werden tapijten 
en kussens aangevoerd om de muzikanten nog 
enigszins gerieflijk hun drie uur durende kleerma-
kerszit achter de instrumenten te laten volbrengen. 
 

Ambassadeur 

Wijkbewoners zullen hebben opgekeken van de 
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gepantserde Mercedes met CD-kenteken (Corps 
Diplomatique) en regelmatig patrouillerende poli-
tieauto’s. De viering en aansluitende sociale activi-
teiten werden bijgewoond door de net benoemde 
ambassadeur van Indonesië, mevr. Retno Marsudi, 
die gewillig met tientallen groepen en personen op 
de foto ging. Ze moet een positieve indruk hebben 
gekregen van haar Indonesische landgenoten in 
Nederland. 
Op de website heilighartkerk.nl kunt u foto’s bekij-
ken van de viering. En als aandenken aan de Indo-
nesische gasten, hangt er in de pastorie een prach-
tig batikkleed. 

Henry de Wolf 
  
 

 
 
 
 

In de serie films die sinds Gezond in Zuid in de pa-
rochiezaal zijn vertoond, ontbrak tot dusver een 
Amerikaanse film. In mei komt het dan zo ver. 
Dan is Witness te zien, een film van regisseur Pe-
ter Weir uit 1985, met in de hoofdrollen Harrison 
Ford en Kelly McGillis. 
Witness vertelt het verhaal van een politieman die 
een klein jongetje moet beschermen uit de Amish-
gemeenschap, een strenge religieuze gemeenschap 
die zich afkeert van het moderne leven. Het jonge-
tje was getuige, ‘witness’, van een moord. Politie-
man Ford duikt daarom onder in deze gemeen-
schap, met alle verwikkelingen van dien. Een thril-
ler, maar veel meer dan dat: ook liefde, ver-

trouwen en au-
thenticiteit ko-
men als thema's 
volop aan bod. 
Witness staat in 
de parochiezaal 
geprogrammeerd 
op vrijdag 25 
mei.  
Aanvang - vanwe-
ge de lange dagen 
in mei - 21.00 uur. 
Zaal open 20.30 
uur.  
Toegang vrij, met 
de mogelijkheid 
van een vrijwilli-
ge bijdrage. 

FILMAVOND 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Het was een prachtige week, de Goede Week, uit-
mondend in het Paasfeest.   
Op Palmzondag prijkten ze vooraan in de kerk, 
bijna was er niet genoeg plek: ruim 50 Palmpaas-
stokken waren opgesteld. De donderdagmiddag 
ervoor was er hard gewerkt om de Palmpaasstok-
ken te versieren en te voorzien van fruit en lekkers. 
In de viering stelden de 12 aankomende communi-
canten zich voor en het kinderkoor zong samen 
met het gelegenheidskoor. Leuk om te zien dat 
kinderen zich steeds spontaan melden met de vraag 
of ze ook mee mogen zingen. 
Ook met het aankomende communiefeest op 3 juni 
hopen we op vele kinderstemmen die voor mooie 
muziek in de viering zullen zorgen. Wanneer er 
kinderen zijn die graag mee willen zingen, zijn zij 
van harte welkom! Aanmelden kan bij ondergete-
kende. Er wordt geoefend op: de dinsdagmiddagen 
15 en 22 mei: van 15.45 tot 17.15 uur. En op don-
derdagavond 31 mei: van 18.30 tot 19.30 uur.  
De generale voor het koor is 2 juni om 13.00 uur.  
 

De Goede Week kreeg dit jaar bijzonder inhoud 
door de Lucaspassie die op de avond van Goede 
Vrijdag in onze kerk klonk. Het passieverhaal vol-
gens Lucas was op muziek gezet door Gorzenees 
Marco Kalkman, bekend van het Liduina-spektakel 
enkele jaren geleden. Het verhaal werd gezongen 
door Cantorij Warmond met twee solisten. Daarbij 
had Marco Kalkman een opvallende begeleiding 
gekozen: piano en altsax. Vooral de klanken van 
de saxofoon versmolten prachtig met de zang. He-
lemaal bijzonder was het feit dat de luisteraars het 
passieverhaal actief mee konden beleven door het 
meezingen van korte strofen. Zo’n 100 man waren 
getuige van deze versie van het passieverhaal. Ook 
het koor en dirigent en solisten waren blij met deze 
avond. Er klonken complimenten voor de prettige 
akoestiek van onze kerkruimte. 
 

De Paaswake was een mooie, sfeervolle viering. 
Het was een samengaan van de bijzondere stukken 
die het koor zong, de prachtige bloemversiering 
die het altaar extra luister gaf en niet in de laatste 
plaats de inspirerende wijze waarop pastoor Van 
Well voorging.  
 

In de week na Pasen was er weer de wijkmaaltijd. 
Bent u de volgende keer ook van de partij? Deze 
eerstvolgende keer is op dinsdag 22 mei, 12.00 uur.  

 
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

tel: 06-517 04 863, e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 

H. HARTKERK FOREVER! 
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Woensdag 2 mei 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur Muziekgeschiedenis-2 in de pastorie. 
 

Donderdag 3 mei  
HH. Filippus en Jacobus, apostelen 
 

Vrijdag 4 mei  Eerste Vrijdag 

Nationale Dodenherdenking 
 

Zaterdag 5 mei  Bevrijdingsdag 
 

Zondag 6 mei 
Vijfde zondag van Pasen 

H. Dominicus Savio 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel van 
Nel de Heer.  
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Handelingen 9,26-31 / Johannes 15,1-8 

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

Maandag 7 mei 
H. Maria, middelares van alle genade 
 

Woensdag 9 mei 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur Muziekgeschiedenis-3 in de pastorie. 
 

Vrijdag 11 mei 
De IJsheiligen: HH. Mamertus, Pancratius, Serva-

tius en Bonifatius. Hun naamdagen zijn achtereen-

volgens: 11, 12, 13 en 14 mei. 
 

Zaterdag 12 mei  Dag van de Verpleging 

Vrijwilligersochtend  (Zie ‘DGH’ op blz. 14) 
 

Zondag 13 mei 
Zesde zondag van Pasen 

H. Maagd Maria van Fatima 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met zang van het H. Hartkoor 
o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: pastoor Charles Duynstee 
Handelingen 10.25-26+34-35+44-48 / Joh. 15,9-17 

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in 
mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar 
zonder mij kun je niets doen.   Johannes 15,5-6 

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb 
liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven 
voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet 
wat ik zeg.  Johannes 15,12-14 

AGENDA 
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Maandag 14 mei  H. Mattias, apostel 

Om 19.30 uur beheercommissie in de pastorie 
 

Dinsdag 15 mei  
Om 15.30 uur voorbereidingsbijeenkomst commu-
nicantjes in de pastorie.  
 

Woensdag 16 mei  H. Johannes Nepomuc 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur de cursus muziekgeschiedenis-4 
Om 20.00 uur De Goede Herder-lezing: Heiligen 
(zie onder ‘Lezingen’op blz. 2) 
 

Donderdag 17 mei  Hemelvaartsdag, hoogfeest 

GEEN VIERING 
Om 07.00 uur dauwtrappen in de Broekpolder  
(zie onder ‘Nieuws’ op blz. 12) 
 

Zondag 20 mei 
Zevende zondag van Pasen 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel. 
Voorganger: Lidwien Meijer 
Hand. 1,15-17a+20a-26 / Johannes 17,6a-+11b-19 

 

Dinsdag 22 mei  Wijklunch 

Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie. 
Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of bij 
Ted Konings (06-48405775) 
Om 15.30 uur voorbereidingsbijeenkomst commu-
nicantjes in de pastorie.  
 

Woensdag 23 mei 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur cursus muziekgeschiedenis-5 
Om 20.00 uur ouderavond communicantjes 
 

Donderdag 24 mei  H. Maria, hulp der Christenen 
 

Vrijdag 25 mei  Filmavond in de pastorie 

((zie op blz. 6) 
 

Zaterdag 26 mei  H. Filippus Neri 
 

Zondag 27 mei   
Pinksteren, hoogfeest 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met zang van het H. Hartkoor. 
Voorganger:  
pater J. de Rooij SCJ 

Handelingen 2,1-11 / Johannes 20,19-23 
 

Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de 
waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de 
wereld hebt gezonden. Johannes 17,16-19 
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Maandag 28 mei   
Onze Lieve Vrouw ter Nood (Heiloo) 
 

Dinsdag 29 mei 
Om 15.30 uur voorbereidingsbijeenkomst commu-
nicantjes. 
 

Woensdag 30 mei  Jeanne d’Arc 
 

Donderdag 31 mei   
Bezoek van de heilige Maagd Maria aan haar 
nicht Elisabeth (O.L.V. Visitatie) 
 

 

 
 

 
Gorzenklok 
Nog altijd vindt de secretaris het antwoordformu-
lier over de ontvangst en bezorging van de Gorzen-
klok, zoals dat bij het april-nummer van dit blad 
was bijgesloten, ingevuld en wel in de brievenbus 
van de pastorie. De respons op de oproep is boven 
verwachting. Veel mensen - veruit de meesten - 
geven aan de Gorzenklok graag te blijven ontvan-
gen; sommigen zeggen de bezorging van het blad 
niet langer op prijs te stellen en anderen stellen 
voor een kleine besparing in tijd en moeite te reali-
seren door de Gorzenklok voortaan digitaal te le-
zen. Uw reacties zijn nog steeds welkom. 
Uit de antwoordformulieren volgt een flinke berg 
werk, ook meer dan waarop gerekend. Tegelijk 
zijn er technische veranderingen in de administra-
tie van parochianen. Deze maken dat het nog niet 
lukt om de bezorging van de Gorzenklok aan te 
passen aan de respons van de lezers. Dit zal bij het 
juni-nummer het geval te zijn. Dit mei-nummer 
wordt nog als vanouds bezorgd - mocht u dus de 
ontvangst hebben opgezegd en dit blad toch in de 
bus hebben gekregen, dan daarvoor onze excuses. 
Voor de lezers die blijk hebben gegeven van hun 

wens de Gorzenklok te 
blijven ontvangen, of de 
lezers die zichzelf reke-
nen tot de vaste achterban 
van de kerkgemeenschap 
die ook zonder reactie kan 

blijven rekenen op de 
maandelijkse bezor-
ging van het blad: 
veel leesplezier bij 

dit nummer en de vele die hopelijk nog gaan vol-
gen! 

Ledenadministratie en redactie  

VAN DE REDACTIE 

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader 
mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze 
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige 
Geest.  Johannes 20,21-22 
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De voorbereiding voor de Eerste Communie 2012 
is halverwege. Over vijf weken is het dan zover; 
dan zullen Bruno, Natasja, Noa, Floor, Brechje, 
Lies, Jeffrey, Cas, Leyandrey, Corinne, Sienna en 
Isabelle hun eerste communie doen. Zij zijn tijdens 
de viering van Palmpasen aan de deelgemeenschap 
voorgesteld. Zij werden door de communicantjes 
van 2011 door een menselijke poort naar voren 
geleid en vervolgens mochten zij zichzelf voorstel-
len. Daarna volgde de processie met de palmpaas-
stokken. Het werd toen al een groot feest. 
Tijdens de bijeenkomsten gaan wij ook ‘door de 
poort’, steeds met een ander thema. Thema's die 
inmiddels zijn behandeld, zijn ‘erbij horen’ (de 
poort van 1001 namen), ‘de poort die altijd open 
staat’ en ‘de poort van al het goede dat ons gege-
ven is’. Dit laatste hebben de parochianen al mee-
gekregen, toen Corinne en Natasja het verhaal van 
de regenboog hebben voorgelezen. 
Tijdens de bijeenkomsten keert steeds het aanste-
ken van de speciale communiekaars terug; in een 
kort gebed vragen wij Gods hulp onderweg naar de 
communie en danken wij voor ons samenzijn.  
Het verhaal bij het thema uit de bijbel, is door de 
kinderen thuis al een keer gelezen en zij lezen het 
mee uit hun eigen communiemap. 
En natuurlijk ontbreken de bezoekjes aan de kerk 
niet. Zo hebben wij samen met pastoor Duynstee 
om het doopvont gestaan en hebben de kinderen 
uitleg gekregen over het dopen.  
Op 8 april is Brechje samen met haar zus en moe-
der gedoopt en tijdens de bijeenkomst over het 
dopen (erbij horen) hebben Brechje en Kneeltje 
daarover mogen vertellen. Ook hebben de kinderen 
een kaarsje aangestoken bij Maria, de moeder van 
Jezus. Daarbij hebben zij een gebedje voorgelezen 
en ook in stilte gebeden voor iemand in hun directe 
omgeving. Dit is te zien op de foto's die geplaatst 
zullen worden op de site. 
Helaas is er (te) weinig tijd om te knutselen, werk-
jes in de communie map maken de kinderen samen 
met hun ouders thuis. Als er geknutseld kan wor-
den zullen wij de resultaten op een prikbord in de 
kerk hangen. 
Het is nu vakantie en de kinderen hebben genoeg 
meegekregen om te doen. Na de vakantie zullen de 
kinderen de "dobbelsteen van de liefde" (Chiara 
Lubich) meekrijgen, waar zij mee aan de slag gaan 
en proberen daarmee te doen zoals Jezus deed. 
Tijdens het wachten op alle kinderen, voorafgaand 
aan een van de bijeenkomsten hebben wij aan een 

COMMUNIEFEEST 
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aantal kinderen gevraagd wat zij het leukst vinden 
van de voorbereiding. Hun reacties: "De verhalen 
uit de bijbel zijn leuk en worden spannend verteld, 
met name het verhaal van Levi, de tollenaar." "Het 
aansteken van de kaars is leuk om te mogen doen". 
"Er zitten leuke en aardige kinderen in de groep." 
"Ik leer heel veel." en "Ik vind het leuk als we mo-
gen knutselen." Kortom, er is genoeg om samen te 
leren…  

 
 
 
 
 
 

Rommelmarkt 
Ook al werd het recordbedrag van de vorige keer 
niet overschreden, kijken we toch terug op een 
succesvolle 
voorjaarsrom-
melmarkt. Al-
le verkochte 
spullen bij el-
kaar, of dat nu  
borrelglaasjes 
waren van 25 
cent of meu-
belstukken van € 10,-, waren goed voor een op-
brengst van € 1900,-. Alle kopers én vrijwilligers: 
bedankt! (…en wat was het weer gezellig, hè?) 
 

Dauwtrappen 
Het is een mooie traditie om op Hemelvaartsdag 
vroeg uit de veren te gaan om een verfrissende 
wandeling door de natuur te maken.  
Vanuit de parochie wil op deze dag (17 mei) ook 
een groep wandelaars 'de paden op, de lanen in'. 
Om precies te zijn in de Broekpolder. Na de start 
bij sportcentrum De Polderpoort, Watersportweg 
11 in Vlaardingen, loopt de groep ongeveer vijf 
kilometer door het na-
tuurgebied. Onderweg 
is er een stop voor een 
moment van meditatie 
en bezinning. De deelna-
me is vrij voor ieder die 
dat wil.  
En het mooie van de wande-
ling is: als deze er op zit, heeft 
u nog een hele dag voor u om al 
die andere dingen te onderne-
men die u van plan was. De start 
is namelijk om 7.00 uur, in de ochtend! 
Aanmelden is niet nodig, maar wel aan te bevelen. 
Het liefst per e-mail via het adres:  
geloofsverdieping.parochiedegoedeherder@hotmail.nl 
of eventueel via Marian Bergwerf (010-4737879). 

NIEUWS 
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MATER DEI 
In de Schoolstraat, waar nu basisschool St. Jozef 
staat, stond vroeger de Mater Dei Mulo. 
Op het in 1949 gebouwde, karakteristiek houten 
‘Finse’ schooltje hebben heel wat Schiedammers 
hun opleiding genoten. Ooit moest het er weg en 
het zou in delen bewaard blijven om het later el-
ders weer in ere te kunnen herstellen. Helaas heb-
ben de onderdelen ergens stilletjes weg staan rot-
ten. De school kwam niet meer terug.  
Ik heb er, in mijn middelbare schooltijd, vier fijne 
jaren doorgebracht. Er werd gedegen onderwijs ge-
geven door leerkrachten (incl. drie nonnen), die 
van hun vak hielden en dat op ons wilden overdra-
gen. Een enkeling kon geen orde houden en dat 
werd ook door ons toen redelijk genadeloos uitge-
buit.  

Aan uitjes en schoolreisjes werd niet gedaan, wel 
zijn wij toen als vierdeklassers een paar dagen naar 
een groot huis in Sassenheim geweest, met als 
hoofddoel: seksuele voorlichting. We werden er 
geen steek wijzer van, maar gezellig was het wel. 
 

Natuurlijk had de Mater Dei een groot Mariabeeld 
in de school. Het was een simpel beeld van witte 
kalk. Maria stond in de gang en als je de klas uit-
gestuurd werd, hield zij je altijd gezelschap.  
Onze hoofdzuster - die het mooi vond om ‘Soeur’ 
genoemd te worden (ik deed dat nooit, ik vond het 
nogal aanstellerig) - had beslag weten te leggen op 
een nieuwer, volgens haar mooier Mariabeeld. Bij-
gevolg moest het oude beeld weg. Dat wierp pro-
blemen op, er was geen andere plek gevonden, 
Marktplaats was er nog niet en je kon natuurlijk 
Maria niet zomaar langs de straat zetten voor de 
vuilnisman. Het volgende gebeurde: het beeld zou  
‘per ongeluk’ expres omgestoten worden. Wij wer-
den in de gang verzameld en moesten op ruime af-

DOOR U VOOR U (2) 
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stand van het beeld gaan staan. Het voelde alsof 
wij door er getuige van te moeten zijn, een beetje 
medeplichtig waren. De hoofdzuster bedekte met 
haar linkerhand een beetje schijnheilig haar ogen 
en gaf met de rechter het beeld een flinke duw. Ik 
wilde nog hard roepen: het lijkt wel de beelden-
storm, maar durfde dat toch niet. De gang lag be-
zaaid met brokken kalk, groot en klein. 
We werden aangespoord om stukken mee naar 
huis te nemen als stoepkrijt, en eigenlijk had ik 
best zin in zo'n lekker groot stuk. Ik zag ervan af, 
het voelde raar. Kort daarna stond de nieuwe Ma-
ter Dei er, ik kon er maar niet aan wennen, het 
voelde een beetje als verraad. 
 

Liesbeth Dingenouts 
 

 

 
 
 
 
 

Op 7 april overleed zuster Martha Heijnsbroek, ge-
boren als Jo Heijnsbroek. Als kind woonde ze in 
de Poortugaalsestraat, als de op één na oudste 
dochter van het gezin. Ze werd 88 jaar.  
64 Jaar geleden trad ze in bij de orde van de Zus-
ters Juliaantjes. Ze was lerares van vele meisjes in 
Heiloo; ze werkte voor maatschappelijke organisa-
ties en in de parochie.  
De uitvaart van zuster Martha vond plaats op 12 
april in Heiloo, waar zij op het kloosterkerkhof is 
begraven. 
 

 
 
 
 
 

Vrijwilligersochtend 

Alle vrijwilligers van parochie De Goede Herder 
zijn van harte welkom op een eerste speciaal voor 
hen georganiseerde bijeenkomst. Kennismaken 
met elkaar, het aanknopen van werkcontacten, on-
dersteuning van elkaars werk, zijn de belang-
rijkste componenten van deze ochtend. 
Bent u actief als vrijwilliger in onze gemeenschap 
en wilt u 'collega's' uit andere deelgemeenschappen 
ontmoeten en u ook laten leren kennen, dan bent u 
op 12 mei van harte welkom in de Pax Christi-kerk 
in Vlaardingen. De bijeenkomst duurt van 10 tot 
13 uur. Het is aan te raden u voor uw komst aan te 
melden via Marian Bergwerf: 
g.bergwerf@planet.nl of 010 - 4737879.  
Van harte aanbevolen!  

FAMILIEBERICHTEN 

DE GOEDE HERDER 
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Samen de missionaire traditie voortzetten 
Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris 
(WNM) campagne voor werk en welzijn van Ne-
derlandse missionarissen en missionair werkers 
wereldwijd. Zij zetten zich, geïnspireerd door ons 
geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. 
Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en 
weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij 
kunnen dat niet zonder steun van de Week Neder-
landse Missionaris. Dit jaar loopt de Pinksteractie 
van 17 mei t/m 28 mei.  
 

Samen de missionaire traditie voortzetten is het 
motto van de Week Nederlandse Missionaris 2012. 
De campagne laat zien dat de missionaire traditie 
springlevend is. Naast de ‘traditionele’ missiona-
rissen, waarvan er vanuit Nederland ruim 850 ac-
tief zijn, zetten jongere missionair werkers zich in 
voor mensen in moeilijke omstandigheden. Zij zet-
ten de traditie voort, in de voetsporen van de missi-
onarissen, vanuit hun persoonlijke talenten en be-
trokkenheid. Maar dat lukt niet zonder steun van 
parochies en donateurs, die het missionaire werk 
een warm hart toedragen. Met uw deelname aan de 
collecte of uw bijdrage op giro 676 zorgt u dat de 
WNM de missionarissen kan blijven steunen.  

 

Afrika staat dit jaar 
centraal. Verschil-
lende missionarissen 
en missionair wer-
kers vertellen over 
hun leven en werk in 
Afrika, waarbij de 
nadruk ligt op hun 
werk met de jonge-
ren. Zij zijn het im-
mers die de toekomst 
van Afrika bepalen. 
Dankzij de missie le-

ren zij naast kennis en vaardigheden ook normen 
en waarden waar zij hun leven lang iets aan heb-
ben.  
 

De WNM is een laagdrempelig fonds waar missio-
narissen steun kunnen aanvragen voor noodzakelij-
ke dingen zoals een computer, reparaties of liturgi-
sche benodigdheden. Ook kunnen missionarissen 
vakantiegeld aanvragen, zodat zij eens in de paar 
jaar met verlof naar Nederland kunnen. De WNM 

WEEK MISSIONARISSEN 
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wil graag al diegenen steunen die dit nodig hebben 
en uitzendingen mogelijk blijven maken. Helaas 
voorziet de WNM voor dit jaar een tekort.  
U kunt de WNM steunen door:  
* deel te nemen aan de Pinkstercollecte  
* uw bijdrage over te maken op giro 676 t.n.v. de  

Week Nederlandse Missionaris in Den Haag  
* het WNM-boekje te bestellen (€ 15,- incl. ver-

zendkosten)  
 
Wilt u meer informatie over het organiseren van de 
WNM-campagne in uw parochie, of wilt u direct 
campagnematerialen bestellen? Of heeft u andere 
vragen? Neemt u dan contact met ons op via tele-
foonnummer: 070- 3136731 of per e-mail: 
contact@weeknederlandsemissionaris.nl.  
Of kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl.  
 
 

 
 
 
 

 

Hij die geld verliest, verliest veel.  
Hij die een vriend verliest, verliest veel meer. 
Hij die het vertrouwen verliest, verliest alles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zoekplaatje: Bij wie is de heilige Geest neergedaald? 
Antwoord: Heel eenvoudig - bij degene met een open hart en 
een lachende ziel! 
 
 
 
 

SPREUK VAN DE MAAND 

HUMOR IN DE KERK 
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LET OP: 
op 12 mei a.s. 

organiseert parochie 

De Goede Herder 
een vrijwilligersbijeenkomst. 

U leest er meer over op blz. 14 



 

 

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:       h.hartkerk@wanadoo.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 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


