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INHOUD GORZENKLOK NOV. 2012 

  1 - Omslag 

  2 - Met brandend Hart  (blz.1) 
 November-tussenmaand: Coert Biesjot 

  3 - Familieberichten   (blz.1) 
       Overleden: Wilhelmus van der Stap, 

       Overleden: Cornelia van Til-Noordijk, 

       Overleden: Johannes Companus 

  3 - Misintenties: nov. 2012  (blz.2) 
  4 - Bijzondere vieringen  (blz.2) 
       Allerzielen: vrijdag 2 november 

  5 - Communiefeest   (blz.3) 
       op zondag 7 april 2013 

  6 - H.Hartkerk forever  (blz.4) 
 Dierenzegening, Gezinsviering, 

 Gemeenteraad in souterrain, Voor- 

        lichtingsbijeenkomst Vriendenstichting 

  7 - Bisdom: Jaar van het Geloof (blz.5) 

       Openingsviering in Liduinabasiliek 

  8 - Nieuws     (blz.6) 
       Rommelmarkt op 10 november 

       Parochieblad: Kerk aan de Waterweg 

  9 - Filmavond: keuzefilm 30 nov.(blz.7) 

10 - Spreuk van de maand  (blz.7) 
       Herfstmiddag: donderdag 18 oktober 

11 - Agenda: maand november (blz.8) 
12 - Beheercommissie   (blz.10) 
 Bezoek gemeenteraad aan souterrain 

13 - Advertentie: Rijnmondkoor (blz.11) 
14 - Door U voor U: Over uien en (blz.13)
 kerken: Liesbeth Dingenouts 

15 - Advertentie: rommelmarkt (blz.15) 
 Rommelmarkt: zaterdag 10 november 

16 - Missiekalender   (blz.16) 
17 - Humor in de kerk   (blz.16) 
18 - Advertenties    (blz.17) 
19 - Achterflap: contactgegevens 

 



 

 

 

 

 
November is echt zo'n 'tussenmaand', vindt u ook 
niet? Meestal is het grauw en (vroeg) donker en 
het duurt nog een hele tijd voor de feestdagen aan-
breken. Wel is deze 'sprokkelmaand' vol herden-
kingen en herinneringen aan onze dierbaren en al 
onze overledenen. Het beeld is van een stervende 
natuur midden in de 'herfstnacht'.  
Gaat dan ook voor ons de 'hemel open', zoals we in 
dat mooie kerstlied zingen? Of is het daarvoor nog 
te vroeg en kan dat nu nog niet? Het is maar hoe je 
het weet te duiden. Want als het gaat om je bele-
ving kan er veel van rijke en vitale betekenis zijn. 
Is het niet de pendant van het voorjaar die de lente-
tijd aangeeft? Ook al zijn het nu soms lange don-
kere avonden, straks ontwaar je weer de frisse ont-
luikende lentedauw die er aankomt. Is alles niet 
Gods tijd? Tijd van leven, waarbij het sterven wel 
een breuk, maar geen blijvende impasse mee-
brengt. In je leeftijd die je gegeven is, mag je naar 
de Heer van alle leven toeleven. Een van de 
mooiste teksten en gebeden vind ik daarom in de 
prefatie van de Mis voor de overledenen: 'Gij 
neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt 
het nieuw - dat geloven wij op Uw woord'. Deze 
hoop straalt door alles heen. Als het 'herfstig' is of 
in welk seizoen ook in het jaar of in je leven. Gods 
licht wil ons verlichten en letterlijk inspireren.  
Zo wens ik u een mooie en goede tijd toe. In welke 
tussen- of sabbatstijd ook; ik ben ervan overtuigd 
dat alles op Zijn tijd (boek prediker 2) komt.  

 

pastor C. Biesjot  

 
 
 
 

Op vrijdag 19 oktober 2012 is op 88-jarige 
leeftijd overleden 

Wilhelmus Petrus Johannes Van der Stap 
 

------- 
 

Op zaterdag 20 oktober 2012 is op 89-jarige  
leeftijd overleden 

Cornelia Maria Pieternella Van Til  - Noordijk 
 

------- 
 

Op maandag 22 oktober 2012 is op 83-jarige  
leeftijd overleden 

Johannes Dominicus Fredericus Companus 
 

------- 
 

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden 
in onze gebeden. 

MET BRANDEND HART 
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FAMILIEBERICHTEN 



 

 
 

 
 
 

Zondag 4 november 
Jaap Bel, Johannes Dominicus Fredericus  
Companus, Franciscus Laurentius Geerders,  
Toon Heinsbroek, 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 geloofsge-
meenschap. 
 

Zondag 11 november 
Jaap Bel, ouders Engering-Hersbach en zonen, 
Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 
Jan Joore, To en Anton Konings Borsboom,  
Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,  
Elisabeth Helena van Noordt, ouders van der Plas 
– Lips, Piet van Potten, Magtildus Ronteltap,  
Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet,  
Piet Wijnen en voor alle overleden pastores,  
vrijwilligers en weldoeners van onze geloofsge-
meenschap.  

 

Zondag 18 november 
Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes,  
Toon Heinsbroek, ouders Van der Pas – Van Mil, 
Piet van Potten, Ben Schueler en voor alle overle-
den pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze 
geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 25 november 
Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, Petrus Jacobus van Mil,  
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 
Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap. 

 

Op vrijdag 2 november is er om 19.00 uur de ge-
bruikelijke dienst in de kerk die in het teken staat 
van Allerzielen.  
Ieder jaar komen we daar als geloofsgemeenschap 
bijeen om stil te staan bij de overledenen van onze 
parochie in het voorliggende jaar. Doorgaans is het 
een Woord- en Communiedienst waarin speciale 
aandacht is voor hen. Het H. Hartkoor staat borg 
voor een passende muzikale omlijsting.  
Dit jaar gaat onze aandacht uit naar  
 

Elisabeth Johanna Meijer - de Krom 
 

Daarnaast zullen we bidden voor alle andere over-
leden parochianen. 

MISINTENTIES 
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BIJZONDERE VIERINGEN 



 

 

 

 

 

Eerste Communie 2013 

Op 16 januari 2013 start de voorbereiding van de 

communicantjes voor hun Eerste Communiefeest. 
 

Op 7 april gaat dit feest plaatsvinden. 
 

Inmiddels heeft de Eerste Communiewerkgroep 

(van de deelgemeenschappen Heilig Hart en St. 

Jan - Visitatie) besloten te gaan werken met het 

nieuwe project "Blijf dit doen" van het bisdom 

Rotterdam. De voorbereiding en de viering zullen 

in de H. Hartkerk plaatshebben. 
 

Kinderen uit de groepen 4 of hoger van de 

basisschool die gedoopt zijn, zijn welkom om 

mee te doen met het project en aansluitend hun 

Eerste Communie te doen op 7 april. Natuurlijk 

kunnen ook communicantjes aanschuiven die niet 

in onze parochie zijn ingeschreven. 

De kinderen worden voorbereid op zes 

dinsdagmiddagen in de H. Hartkerk (16.00 - 17.45 

uur), tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de 

ouders op een zondagmiddag, en twee 

bijeenkomsten ná de Eerste Communie. De 

zaterdag vóór de grote dag zullen we een generale 

oefening houden in de kerk. Dit alles kunt u 

terugvinden op de Eerste Communiekalender, 

binnenkort te vinden op de site van de Heilig 

Hartkerk: www.heilighartkerk.nl. 
 

Op woensdag 16 januari 2013 beginnen we met 

een avond voor de ouders. Deze avond begint om 

20.00 uur in de pastorie van de H. Hartkerk. 

Deze avond is onderdeel van het project, van de 

ouders wordt dan ook enige inbreng verwacht en 

zij zullen thuis ook het een en ander moeten doen 

samen met de kinderen. 

Wij willen uiterlijk 1 januari weten hoeveel 

communicantjes we kunnen verwachten. Meld uw 

kind dus vóór die datum aan. 

Dat kan bij Janet Bisschop, tel. 010-4736056, of: 

06-22235696. Mailen kan ook: jawobis@xs4all.nl. 
 

De Eerste Communiewerkgroep bestaat dit jaar uit: 

pastor Kees Koeleman, coördinator Eerste 

Communie, Marian Bergwerf en Janet Bisschop 

(deelgemeenschap H. Hart). Pastoor Charles 

Duynstee zal de werkgroep Eerste Communie 

ondersteunen en voorgaan tijdens de viering op 7 

april. 

Contactpersoon in de St. Jan - Visitatie is Peter 

Durenkamp. Waar nodig worden wij ondersteund 

door Franck Baggen, diaken in opleiding.  
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COMMUNIEFEEST 



 

 

 

 

 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Was u er bij? Bij de dierenzegeningen in de kerk? 

Bij de gezinsviering begin oktober? Of een van de 

boeiende middagen of avonden afgelopen maand?  

 

De dierenzegening op 4 oktober bracht mensen uit 

alle windstreken naar onze kerk voor de viering 

van Franciscus en om een zegenwens voor dier en 

baasje te ontvangen. Het was wederom een bijzon-

dere avond met bijzondere kerkgangers! 

In de najaars-gezinsviering ging pastor Kees Koele-

man samen met de kinderen in op de vraag waar-

om de schepping is zoals hij is, wat wij zien in de 

ander – dat bleek nog niet zo’n gemakkelijke vraag 

– en wat het doel is van het samen leven op deze 

aardbol. Het thema sloot mooi aan op de dieren-

dagviering enkele dagen eerder waarin ook de 

schepping en mens en dier centraal stonden.  
 

Het was goed om te zien dat alle activiteiten van 

de oktobermaand zo goed bezocht werden en dat er 

zoveel animo is voor boeiende lezingen, een mooie 

film of voor samen eten in ‘n gemoedelijke sfeer.  

En sommige activiteiten krijgen vervolg in deze 

maand. Zo is er op woensdag 7 november de laat-

ste avond van de lezingencyclus De Romaanse 

Mens. U bent van harte welkom om 19.30 uur!  

En natuurlijk is er weer een wijkmaaltijd en wel op: 

20 november. Vergeet u zich niet op te geven? 
 

Niet alleen activiteiten voor wijk en omgeving 

staan hoog in het vaandel van onze gemeenschap, 

ook de contacten met de stad Schiedam en haar 

vertegenwoordigers. Best een beetje trots waren de 

bestuursleden van de Stichting Vrienden en van  
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H. HARTKERK FOR EVER! 

Jeffrey laat zijn ratje zegenen… 



 

onze beheercommissie om op zaterdag 6 oktober 

de gemeenteraadsleden en burgemeester Leemhuis 

te mogen verwelkomen in het souterrain.  

U leest er uitgebreid over op blz. 10 
 

Op zondag 25 november, aansluitend aan de vie-

ring, doet de Stichting Vrienden weer verslag van 

haar activiteiten en de stand van zaken rond onze 

kerk. De donateurs van de Stichting ontvangen 

persoonlijk een uitnodiging. Alle belangstellenden 

zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.  
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

telefoon: 06 – 517 04 863  

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

 

 
  

 

 

 

 

Jaar van het Geloof begint in Liduina-basiliek 

Onze Schiedamse basiliek was op 11 oktober even 

het centrum van kerkelijk Rotterdam en verre om-

streken. Op die donderdagavond werd er gevierd 

dat het internationaal 'Jaar van het Geloof' is ge-

start.  

In een feestelijke eucharistieviering, met vele ver-

tegenwoordigers van parochies en deelgemeen-

schappen, ging bisschop Hans van den Hende 

voor. Wel veertig priesters celebreerden met hem 

mee. Ook burgemeester Leemhuis-Stout was aan-

wezig. 

Het Jaar van het Geloof is een initiatief van paus 

Benedictus; hij roept op tot 'een hernieuwde beke-

ring tot de Heer'. In het bisdomblad Tussenbeide, 

gratis mee te nemen uit de kerk, vindt u er veel 

meer informatie over.  

De bisschop zei in zijn preek dat het bijzondere 

jaar te maken heeft met alle schakeringen van ons 

leven. Het kan een groot verschil maken, 'als we 

echte hoorders van de boodschap van God zijn en 

ook werkelijk te leven als een christen en ook in 

onze woorden en daden herkenbaar zijn als vrien-

den van de Heer’.  

Het geloof is volgens de bisschop ‘een rijk ge-

schenk, dat we niet in onze binnenzak hebben of 

waar geen lucht bij mag komen’. Nee, het geloof is 

juist gegeven in ons hart en met de adem van de H. 

Geest. ‘Het kan ook in onze tijd en in onze ge-

meenschap ons helpen om mensen te zijn naar 

Gods bedoelingen.’ 

Meer over de openingsviering - onder meer de vol-

ledige preek van de bisschop - kunt u vinden op 

het internet: www.bisdomrotterdam.nl  
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BISDOM 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Op zaterdagochtend 10 november, ruim voor de klok 

van tien, zullen ze elkaar weer op de stoep van de 

pastorie verdringen om toch vooral als een van de 

eerste klanten de rommelmarkt te kunnen bestormen; 

de fanatieke verzamelaars, ieder op zoek naar zijn 

eigen favoriete object.  

Die groep is in de regel weer even snel verdwenen als 
dat hij is gekomen. Hoogstwaarschijnlijk zijn zij dan 

weer op weg naar een andere rommelmarkt om ver-

volgens daar hun geluk te beproeven. 

Hoeft het van u niet zo gehaast en jaagt u geen speci-

aal thema na, maar houdt u van gezellig snuffelen, 

dan bent u op de rommelmarkt aan het goede adres! 
Zoals u wellicht weet is deze markt de plek bij uitstek 

om voor een zacht prijsje leuke, bruikbare spullen op 

de kop te tikken.  

Daarnaast is de kans groot dat u weer eens enkele 

bekende wijkbewoners ontmoet en... bovendien is de 

opbrengst zeer nodig voor onze deelgemeenschap.  
U bent van harte welkom! 

Hebt u misschien spullen die u aan de rommelmarkt 

wilt doneren? Na een telefonische afspraak met Mar-

go Heinsbroek (tel. 010 4266126) of Hans Ronteltap 

(tel. 010 4264246) zorgen we er voor dat de spullen 

afgegeven kunnen worden aan de pastorie of dat ze 

evt. kunnen worden opgehaald. Alvast hartelijk dank! 

 

Kerk aan de Waterweg 
Bij deze Gorzenklok ontvangt u tevens het eerste 

nummer van het blad van onze parochie De Goede 

Herder. Het blad heet “Kerk aan de Waterweg”. 

Het blad bevat mooie artikelen en is prachtig 

vormgegeven. Ons lokale blad “de Gorzenklok”  
blijft u op de hoogte houden van het nieuws op en 

rond de Heilig Hartkerk! 

Beide bladen kunt u in digitale vorm downloaden 

vanaf onze website www.heilighartkerk.nl. Ook 

kunt u ze per e-mail toegestuurd krijgen. 
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NIEUWS 



 

 
 

 

 

 

 

Keuzefilm 
Ook in november staat er weer een filmavond ge-

boekt in de pastorie van de H. Hart. Maar welke 

film er dan wordt vertoond, is nog niet zeker. Het 

wordt of 'The Boy in the Striped Pyjamas', een 

film van Mark Herman naar het gelijknamige boek 

van John Boyne, of 'Le Fabuleux Destin d'Amélie 

Poulain', een film van Jean-Pierre Jeunet. 

Het jongetje in de gestreepte pyjama, in de eerste 

film, gaat wonen vlak bij een concentratiekamp. 

Op een dag rent hij via de achtertuin het bos in en 

ziet achter het prikkeldraad van het kamp een jon-

gen met een gestreepte pyjama. De twee worden 

vrienden en praten elke dag met elkaar bij het hek.  

Maar de vriendschap blijft niet ongestoord.  

Het geweldige lot van Amélie Poulain gaat over de 

jonge vrouw Amélie die op een dag besluit dat ze 

met kleine dingen andere mensen gelukkig kan 

maken. 

De film moet nog besteld worden. Mocht u een 

uitgesproken voorkeur voor één van beiden heb-

ben, stuur dan een berichtje naar:  

redactie@heilighartkerk.nl. En zet 16 november 

(al)vast in de agenda.  
 

De datum van de volgende filmavond is ook al be-

kend: vrijdag 30 november. De titel van de film op 

die op die avond vertoond zal worden, is nog niet 

bekend. 

 

 

 

 

 

 

Als de dag niet je vriend was, 
Is hij wel je leraar geweest. 

 

Bond zonder Naam 
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FILMAVOND 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

 

 

 

 
 

Donderdag 1 november  Allerheiligen 

 

Vrijdag 2 november  Allerzielen / Eerste Vrijdag 

Om 19.00 uur Woord- en Communiedienst ter na-

gedachtenis van alle overleden gelovigen, in het 

bijzonder medeparochianen, m.m.v. het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: Corry Smits. (Zie ook onder 

“BIJZONDERE VIERINGEN” op blz. 2) 
 

Zaterdag 3 november  H. Hubertus 

 

Zondag 4 november 
31e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel van 

Nel de Heer. Voorganger: pastor 

Coert Biesjot 

Deuteronomium 6,2-6 / Marcus 12,28b-34 

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

koffie of thee in de pastorie. 
 

Dinsdag 6 november   
H. Willibrord, verkondiger van ons geloof, patroon 

van de Nederlandse kerkprovincie           Hoogfeest 
 

Woensdag 7 november 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

Om 14.00 uur kunstgeschiedenis-7 

19.30 uur lezing “De beginselen van de Romaanse 

Mens” door de heer F. Rosier. 
 

Zaterdag 10 november  Rommelmarkt (zie blz. 6) 
 

Zondag 11 november 
32e Zondag door het jaar 

H. Martinus van Tours 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor 

o.l.v. Henry de Wolf 

Voorg.: pastoor A.A. van Well 

1 Koningen 17,10-16 / Marcus 12,38-44 

Na de mis wordt u schrijfmateriaal aangereikt voor 
de schrijfactie van Amnesty International. 
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AGENDA 

De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, 

lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

verstand en met heel uw kracht.”  Het op een na belangrijk-

ste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen gebo-

den belangrijker dan deze.’  Marcus 12,29-31 

‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de 

offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben ge-

gooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar 

zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar 

hele levensonderhoud.’  Marcus 12,43-44 



 

Woensdag 14 november 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur kunstgeschiedenis-8 
 
Vrijdag 16 november  
H. Margarita van Schotland / H. Gertrudis 
Filmavond ‘Gezond in Zuid’ (zie blz. 7) 

 

Zondag 18 november 
33e Zondag door het jaar 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel. 
Voorganger: Corry Smits 

Daniël 12,1-3 / Marcus 13,24-32 

 

 

Dinsdag 20 november 
Om 12.00 uur wijklunch in de pastorie.  
Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of bij 
Ted Konings (06-48405775) 

 
Woensdag 21 november 
Opdracht van de heilige maagd Maria 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 
Donderdag 22 november  H. Cecilia 

 

Zondag 25 november 
Christus, koning van het heelal 
34e en laatste zondag van het li-

turgisch jaar            Hoogfeest 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met zang van het H. Hartkoor 
o.l.v. Henry de Wolf.  
Voorganger: pastoor A.A. van Well 
Daniël 7,13-14 / Johannes 18,33b-37  

Om 10.45 uur is er in de pastorie een voorlich-
tingsbijeenkomst van de Vriendenstichting over 
het souterrain en de huidige stand van zaken. 

 
Woensdag 28 november 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 

 
Vrijdag 30 november 
Filmavond ‘Gezond in Zuid’ (zie blz. 7) 
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Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden 

zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of 

dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en 

de Zoon niet, alleen de Vader. Mc 13,31-33 

Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze 

wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zou-

den mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen 

dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk 

is niet van hier.’  Johannes 18,36-37 



 

 

 

 

 

 

BEZOEK GEMEENTERAAD SCHIEDAM 

aan  het souterrain Gorzenkerk, 6 oktober 2012 

Op zaterdag 6 oktober 2012 bracht de Schiedamse 

gemeenteraad, inclusief zijn voorzitter burgemees-

ter Leemhuis-Stout, een bezoek aan de H. Hart-

kerk. 

Dit bezoek vond plaats in het bredere kader van 

een werkbezoek aan de Gorzen om de 'eigen 

kracht' van de wijk te bepalen. In de komende 

maanden zal de gemeente alle ingrediënten samen-

voegen en komen tot een nieuw Wijkplan Zuid, 

waar vooral zal worden ingezoomd op de sociale 

aspecten van de wijk. 

 

Eigen kracht 

De gemeenteraad werd namens de H. Hartkerk en 

de Vriendenstichting welkom geheten door Jolan-

da Konings. Zij presenteerde een voor deze gele-

genheid samengesteld rapport "Eigen kracht", 

waarin de sociale betekenis van de H. Hartkerk 

voor de wijk werd toegelicht. Drie facetten waar-

aan de gemeente financieel heeft bijgedragen, wer-

den uit het rapport gelicht. 

⇒ de wijklunch, waarvoor onlangs de keuken 

in de pastorie is verbouwd; 

⇒ de kerstlichtjestocht door de wijk voor kin-

deren; 

⇒ het grote scherm in de kerk, waaraan mo-

menteel door kunstenaar Jeroen Staal wordt 

gewerkt. Aan dit scherm zullen honderden 

kinderen van - momenteel - drie basisscholen 

medewerking verlenen. Het 'grootste kunst-

werk van Schiedam' zal de kerkruimte tevens 

beter geschikt maken voor niet-kerkelijke 

activiteiten. 
 

Souterrain 
Pascal Visée, secretaris van de Vriendenstichting  
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BEHEERCOMMISSIE 



 

van de H. Hartkerk, gaf een toelichting op de ge-

schiedenis en de toekomstmogelijkheden van het 

souterrain, beter bekend als de kelder onder de 

kerk. Omdat de kerk aan één zijde tegen een dijk is 

aangebouwd, liggen de drie andere zijden van het 

souterrain op maaiveldniveau. 

"De ruimte waarin u zich nu bevindt, moet u niet 

zien als een vervallen ruimte, maar als een casco, 

dat nog moet worden verbouwd om er activiteiten 

in te laten plaatsvinden." 

Vanaf de jaren dertig hebben er in deze ruimtes so-

ciaal-maatschappelijke activiteiten in plaatsgevon-

den als een bibliotheek, dansschool, jongerenruim-

te, kinderopvang, toneel. 

"Wij hebben een investeerder gevonden die op ei-

gen kosten de ruimte wilde opknappen, zodat er 

overdag activiteiten voor de wijk zouden kunnen 

plaatsvinden en 's avonds commerciële activiteiten. 

Dit initiatief liep echter bij de gemeente stuk op 

een parkeerplaatsenvraagstuk. Dat terwijl er over 

de brug op zo'n honderd meter afstand meer dan 

genoeg parkeerplaatsen zijn. Echter, wij hebben als 

Vriendenstichting van deze kerk ons daardoor niet 

laten ontmoedigen en zijn doorgegaan met het ma-

ken van plannen om in het souterrain maatschap-

pelijke activiteiten onder te brengen." 

 

Verschillende plannen 

Hierna neemt Cokke Lansbergen, architect en te-

vens lid van de Vriendenstichting, het woord over. 

Hij vertelt over de plannen die zijn ontworpen voor 

het opnieuw in gebruik nemen van het souterrain. 

"Wij zijn inmiddels aangeland bij plan 5, dat in 

grote lijnen inhoudt: het gebruik van de pastorie 

om inkomsten te genereren voor de ontwikkeling 

van het souterrain." 

Vervolgens geeft Cokke Lansbergen toelichting bij 

de bouwtekeningen die aan de wanden van het 

souterrain zijn opgehangen. Het souterrain loopt 

niet alleen onder de kerk, maar ook onder de pasto-

rie door, en zelfs een stukje onder de tuin. In totaal 

een te benutten ruimte van zo'n 1000 m2. De huidi-

ge tussenmuren zijn geen draagmuren en kunnen 

zonder meer worden verwijderd, zodat je onder de 

kerk één geweldig grote ruimte overhoudt. 
 

Het souterrain kan net als vroeger weer een maat-

schappelijke functie gaan vervullen, zeker in deze 

tijd, waarin de gemeente de bestaande wijkcentra 

wil afstoten. Ook voor het behoud van de H. Hart-

kerk, baken in de Gorzen en een gemeentelijk mo-

nument, zijn de inkomsten uit de commerciële ver-

huur in de avonden, onontbeerlijk. 
 

Dukdalf en rotonde 
Na de uitleg over het souterrain worden de ge- 
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gemeenteraadsleden uitgenodigd om de ruimte in 

te trekken om zo een inzicht te krijgen in de moge-

lijkheden ervan.  

Enkele raadsleden blijken in hun jonge jaren zelf 

nog aan activiteiten onder de kerk te hebben mee-

gedaan, onder meer aan jeugdwerk-activiteiten in 

de roemruchte Dukdalf. Burgemeester Leemhuis-

Stout is zelf ook lid van een Vriendenstichting van 

een kerkgebouw in Rotterdam en wisselt enkele 

ervaringen uit. 
 

In een afsluitend woord vestigt wijkmanager Mar-

cel Kreuger nog eens de aandacht op het maat-

schappelijke werk dat wordt gedaan door de H. 

Hartkerk. Daarbij zet hij vrijwilligster Margo 

Heinsbroek in het zonnetje.  

Vrijwilligers van de H. Hartkerk (Margo Heins-

broek en architect Cokke Lansbergen) hebben een 

grote hand gehad in het ontwerp van de rotonde 

voor de H. Hartkerk. Hun namen staan ook ver-

meld op een plaquette dat aan de rotonde is beves-

tigd. 
 

Het bezoek aan het souterrain is afgesloten en per fiets ver-

trekken de raadsleden naar de boulevard, de volgende stop in 

het programma in de Gorzen. 
 

(dit verslag is met vele foto’s tevens gepubliceerd op de web-

site www.heilighartkerk.nl)  
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OVER UIEN EN KERKEN  
Onlangs bezochten we de voormalige DDR-steden 

Dresden, Weimar en Leipzig. 

Dresden, ook wel Florence aan de Elbe genoemd, 

heeft prachtige musea, historische gebouwen en 

schitterende kerken. Het oude centrum had tot fe-

bruari 1945 niet veel te lijden gehad van oorlogs-

geweld. Echter, tussen 13 en 15 februari vonden 

vier bombardementen door de geallieerden plaats. 

Er werd een 'bommentapijt' van brandbommen ge-

legd, waardoor lucht werd opgezogen en mensen 

stikten. 

Na de oorlog werd het puin geruimd en begonnen 

met de herbouw van de monumenten. De puinhoop 

van de nu prachtige Frauenkirche zou aanvankelijk 

een gedenkteken aan de oorlog blijven. Na de 

Wende in 1989 echter werd besloten tot herbouw. 

Er moest zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal 

gebruikt worden. Te zien is nog welke stenen dat 

zijn; de donkere zijn de originele. Voor de weder-

opbouw van de kerk was 250 miljoen DM nodig. 

De kerk is nu een symbool van vernieuwing en ge-

nezing van vrede en verzoening. Voor de kerk 

staat het standbeeld van Luther. Ook bijzonder in 

het Lutherse Dresden is de enige katholieke kerk: 

de Hofkerk, tegenwoordig Trinitatis Kathedraal 

genoemd. In de kelder staan 47 sarcofagen van de 

katholieke Saksische keurvorsten en koningen. 
  

We hebben ook een bezoek gebracht aan Weimar.  

Weimar is een heel bekende stad. Het is de Euro-

pese cultuurstad van Duitse geschiedenis, kunst, 

muziek en literatuur. Het lokt tot op de dag van 

vandaag bezoekers uit de hele wereld.  

De stad is beroemd vanwege de dichter Schiller en 

dichter, staatsman en wetenschapper Goethe,  be- 
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beroemdheden waarvan nog veel herinneringen in 

de stad te zien zijn. We waren in Weimar op de 

dag dat de Uienmarkt begon. Het was drie dagen 

Zwiebelmarkt, een traditie van honderden jaren. 

Versierde stokken met uien en droogbloemen, aan-

geklede uien en uien met gezichtjes, uienboeket-

ten. 

De hele binnenstad stond er vol mee. Leuk, maar 

het doet wel afbreuk aan het zicht op de prachtige 

gebouwen. Aangezien het begon te regenen en we 

nog even op de bus moesten wachten, besloten we 

dat in de enige katholieke kerk van de stad te doen. 

Een mooie kerk, waar een beginnend organist aan 

het oefenen was. Een eentonig repertoire, telkens 

struikelde hij bij hetzelfde punt en begon weer op-

nieuw. Maar, alle begin is moeilijk en als je in een 

mooie kerk zit en het buiten regent kijk je niet op 

een valse noot.  
 

Gedenkplaats Buchenwald 

Tien kilometer van Weimar ligt het in 1937 ge-

bouwde concentratiekamp Buchenwald. Na enige 

aarzeling vonden we dat we er toch heen moesten. 

Aan de hand van vier permanente tentoonstellin-

gen, een filmdocumentaire en veel informatie kun 

je op allerlei manieren kennis maken met de ge-

schiedenis van de tweede wereldoorlog.  

56.000 Mensen kwamen in Buchenwald en de bij-

behorende buitenkampen om het leven; zij werden 

gedood, ze verhongerden, overleden aan ziektes of 

werden het slachtoffer van medische proeven.  

We hadden veel te weinig tijd om de totale ge-

denkplaats te bezoeken, maar wat we gezien heb-

ben heeft een onuitwisbare indruk op ons gemaakt. 
   

Leipzig bakermat Wende en stad van Bach 

We reden met onze bus Leipzig binnen en zagen 

voor het mooie Operagebouw het Augustplein lig-

gen, waar in 1989 ca. 70.000 mensen “wir sind das 

Volk” riepen. We parkeerden bij  het op twee na  

grootste station van Europa.  Daarna bezochten we 

de Thomaskirche, de kerk waar Sebastiaan Bach 

werkte, componeerde, orgel speelde, en waar zich 

het Bach- archiv bevindt. 

Leipzig is een stad van oude en nieuwe geschiede-

nis vlak naast elkaar. We dronken koffie met heer-

lijk gebak bij het jugendstilgebouw Cafe Riquet, 

en genoten van alles wat de stad te bieden heeft. 

De prachtige Nikolaikirche is een monument voor 

de Duitse eenheid, en het verzet tegen het DDR re-

gime. Vanaf 1982 werden er de zgn. maandag-

avondgebeden gehouden en samen met de demon-

straties in 1989 was dit de aanzet tot de ondergang 

van de DDR. 

Gefascineerd waren we door een bezoek aan de 

tentoonstelling in het Museum in der Runde Ecke. 
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In 1990 richtte een burgercomité in het gebouw 

een expositie in met de rake titel Stasi: Macht und 

Banalität. Deze expositie staat er nog steeds.  

Het herbergt ook de nalatenschap van het ministe-

rie van de Stasi. Armoedige kamertjes laten zien 

hoe de levens van medeburgers tot in detail werden 

bespioneerd. Bijvoorbeeld d.m.v. machines om en-

veloppen onzichtbaar open te maken, fototoestel-

len waarmee je om de hoek kon fotograferen, ver-

mommingsattributen zoals baarden, snorren, prui-

ken, etc. Het museum bezit zo'n 40.000 objecten 

waarmee aangetoond wordt hoe de DDR-burgers 

toen van hun democratische grondrechten beroofd 

werden.  

Op 4 december 1989 bezetten burgers het gebouw 

en legden het werk van de Stasi lam. De muur viel 

en de Wende was een historisch feit. 
 

Liesbeth Dingenouts 

  

De volgende dag bezochten we de beroemde por-

seleinfabriek van het stadje Meissen. Peperdure 

spullen, maar dan heb je ook wat. Het logo van het 

Meissner Porselein bestaat uit twee gekruiste 

kromzwaarden. Als u dat op 10 november op onze 

rommelmarkt op een bord of kopje zou aantreffen; 

sla uw slag!  
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.Laatste Missie-Zendingskalender 

Binnenkort start in de parochie de verkoop van de 

Missie-Zendingskalender. Een instituut al bijna, 

want de kalender verschijnt sinds 1980. Met de 

opbrengsten van de kalender ondersteunen Mensen 

met een Missie en de Nederlandse Zendingsraad 

het werk van Nederlandse missionarissen. Het 

exemplaar voor 2013 zal echter de laatste zijn dat 

wordt uitgegeven.  

'Kijken met an-

dere ogen' is dit 

jaar het thema. 

Bijv. naar de 

schepping en de 

dieren. De ka-

lender bevat 

werk van drie 

kunstenaars die 

werken op het 

Indonesische 

eiland Bali. Er 

zijn schilderijen met duidelijk bijbelse referenties, 

zoals 'Jesus onderwijst' van Erland Sibuea. Andere 

werken zijn vrijer, zoals 'Liefde' van dezelfde kun-

stenaar of 'Opgesloten vrijheid' van Sriwardani en 

'De schepping van zon en maan' van Nyoman 

Darsane. (www.missiezendingskalender.nl) 
 

Wilt u een kalender aanschaffen - een mooi cadeau 

rond de feestdagen - dan kunt u zich wenden tot 

Margo Heinsbroek, in de kerk of via 010 - 

4266126. De kalender ‘Kijken met andere ogen’ 

kost € 8,00.  
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HUMOR IN DE KERK 

MISSIEKALENDER 



 

 

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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Zondag 25 november 2012 in de pastorie, 

aansluitend aan de eucharistieviering: 

VVVVOORLICHTINGSBIJEENKOMST OORLICHTINGSBIJEENKOMST OORLICHTINGSBIJEENKOMST OORLICHTINGSBIJEENKOMST     
van de Stichting Vrienden van van de Stichting Vrienden van van de Stichting Vrienden van van de Stichting Vrienden van 

de Heilig Hartkerkde Heilig Hartkerkde Heilig Hartkerkde Heilig Hartkerk    
Onderwerpen: terugblik op afgelopen jaren, 

actuele stand van zaken van het souterrain 
Welkom zijn leden en belangstellenden. Aanvang: 10.45 uurWelkom zijn leden en belangstellenden. Aanvang: 10.45 uurWelkom zijn leden en belangstellenden. Aanvang: 10.45 uurWelkom zijn leden en belangstellenden. Aanvang: 10.45 uur 

Rijwielspeciaalzaak 
 

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

Zeg het met 
met bloemen 
van… 

 

Bloemen en Planten 

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

3114 CC  Schiedam-Zuid 



 

 
parochie De Goede Herder, 

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

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

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

gironummer: 21385 t.n.v.  

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

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

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

bereikbaar via de pastoraatsgroep. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

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

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Coert Biesjot, pr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


