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INHOUD GORZENKLOK OKT. 2012 

  1 - Omslag 

  2 - Met brandend Hart  (blz.1) 
 Oktober & rozenkrans: Lidwien Meijer 

  3 - Misintenties: sept. 2012  (blz.2) 

  4 - Advertentie: Gezinsviering (blz.3) 
  5 - Spreuk van de maand  (blz.3) 
  6 - Van de redactie   (blz.3) 
       Virtuele kapel op de website 

  7 - Door U voor U   (blz.4) 
       Herinneringen aan de Groenelaan: 

       Liesbeth Dingenouts-Dobbelaar 

  8 - Advertentie: Werelwinkel (blz.5) 
  9 - Zonnebloem    (blz.5) 
       Herfstmiddag: donderdag 18 oktober 

10 - Avond van Franciscus  (blz.6) 
 Dierenzegening 4 okt.2012: 18.30 uur 

11 - Bij de buren    (blz.7) 
       Jaar v.h. Geloof: basiliek 11 okt.2012 

12 - Agenda: maand oktober (blz.8) 
13 - De Wissel     (blz.10) 
 Activiteiten, vrijwilligers 

14 - Heiligen: H.Lucas   (blz.11) 
15 - H.Hartkerk forever  (blz.12) 
 Dierenzegening, Gezinsviering, 

 wijklunch, kunstgeschiedenis, 

 Zonnebloem, filmavond, lezingen 

16 - De Goede Herder   (blz.13)
 Eén PCI voor parochie DGH 

17 - Filmavond    (blz.14) 
 Vrijdag 19 okt.: “The Help” (De Hulp) 

18 - Lezingen     (blz.15) 
 Cyclus De Romaanse Mensen: F. Rosier, 

 17, 24, 31 okt., 7 nov. in H.Hartpastorie 

19 - Week van de Dialoog  (blz.15) 
        Op 12 oktober en 8 november 

20 - Nieuws     (blz.16) 
 Sabbatical pastor Biesjot, Rommelmarkt 

 op 10 November, Afgelasting Zingdag, 

 Allerzielen 2 November 19.00 uur 

21 - Humor     (blz.16) 
22 - Advertenties    (blz.17) 
23 - Achterflap: contactgegevens 

 



 

 

 

 

 
Oktober en de rozenkrans 
Als kind bezocht ik in mei en oktober bijna dage-
lijks het Marialof in de OLV Rozenkranskerk in 
Schiedam (Singelkerk, Liduinabasiliek). Uiteraard 
baden we er het rozenhoedje, een derde deel van 
de rozenkrans.  
 

In 1881 werd deze kerk gebouwd in Schiedam-
oost en de stichters, de paters Dominicanen wijd-
den haar toe aan OL Vrouw Rozenkrans. Dat is 
geen toevallig gekozen naam. Vanaf 1616 zijn er 
Dominicanen in Schiedam en deze orde heeft  het 
bidden van de rozenkrans altijd sterk aangemoe-
digd. In de kerk kun je reliëfs en glas in loodramen 
aantreffen van de blijde, droevige en glorievolle 
geheimen van de rozenkrans. Ook is in de kerk een 
afbeelding te zien van Dominicus die van een en-
gel een rozenkrans krijgt aangereikt.  
De eerste Schiedamse Dominicanen kwamen uit 
Antwerpen. Als u eens in Antwerpen komt, is een 
bezoek aan de Dominicaanse Pauluskerk aan te 
bevelen. Ook daar de geheimen van de rozenkrans, 
prachtige schilderijen uit de school van Rubens, 
Jordaens en Van Dijck.  
 

Waarom is juist oktober de rozenkransmaand? Dat 
is weer een verhaal apart. We duiken in de ge-
schiedenis. Rond 1570 bedreigden de oprukkende 
Turken het christelijke westen. Paus Pius V wist de 
christenstaten te bewegen de krachten te bundelen 
en een gezamenlijk leger op de been te brengen. 
Zo voer op 7 oktober 1571 een Spaans-Italiaanse 
vloot uit voor een beslissend treffen. Deze zeeslag 
is de geschiedenis ingegaan als de Slag bij Lepanto 
(aan de Golf van Korinte).  
Intussen had de paus de christenen opgeroepen de 
rozenkrans te bidden en daarbij Maria's voorspraak 
af te smeken. Als de christenen zouden winnen - 
zo beloofde hij - zou hij een officieel feest van de 
rozenkrans instellen. En zo geschiedde. Paus Leo 
XIII (19e eeuw) wijdde vervolgens de gehele 
maand oktober toe aan Maria, als koningin van de 
H. Rozenkrans.  
 

De rozenkrans is een gebedssnoer. Ook in andere 

godsdiensten speelt een dergelijk snoer een rol: de 

moslims hebben het, Grieks-orthodoxe priesters 

zie je ermee lopen. Het is een hulpmiddel bij het 

herhalend bidden. De rustige cadans maakt dat je 

gebed zich verdiept. Jij bidt niet, maar het bidt in 

jou, en je gebed wordt gedragen door de andere 

aanwezigen in de kerk. ‘Wat is uw dierbaarste 

jeugdherinnering?’, werd in een TV-interview ge-

vraagd aan de Duitse benedictijn en Zenmeester 

MET BRANDEND HART 
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Willigis Jäger. Zijn antwoord luidde: ‘Ik was in de 
kerk, een paar oude vrouwen baden er de rozen-
krans. Die hele sfeer van stilte, van energie, haalde 
me voor het eerst in mijn leven uit mijn dagelijkse 
bewustzijn. Ik begreep het toen niet, maar vanaf 
dat moment wist ik dat er achter al het vluchtige en 
oppervlakkige méér moest zijn. (…). Die ervaring 
is mijn leven lang mijn leidraad gebleven.’ 
Over het bidden van de rozenkrans zegt hij vervol-
gens: ‘Het is net hetzelfde als het opzeggen van 
een mantra in oosterse gebedsvormen. De voortdu-
rende herhaling brengt de mens in een ander be-
wustzijn. Het is geen gebed waarover je moet na-
denken, het is een gebed waaraan je je moet overg-
even’. In onze parochie wordt op meerdere plek-
ken wekelijks het rozenhoedje gebeden. Dit ele-
ment uit onze rijke geloofstraditie ons helpen om 
verder te groeien in de verdieping van ons geloof.  
 

Lidwien Meijer 

 
 
 
 

 
Zondag 7 oktober 
Jaap Bel, 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 geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 14 oktober 
Jaap Bel, pastoor Nicolaas Johannes Donkers,  
ouders Engering-Hersbach en zonen,  
Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 
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 vrijwilligers en 
weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 21 oktober 
Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes,  
Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus 
Hulspas, ouders Van der Pas – Van Mil,  
Piet van Potten, Ben Schueler en voor alle overle-
den pastores van onze geloofsgemeenschap. 
  

Zondag 28 oktober 
Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, 
Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas – Van 
Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Cornelis Mag-
tildus Ronteltap en voor alle overleden vrijwilli-
gers en weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 

MISINTENTIES 

2 



 

 

 

 

 
 

’n Vriendelijk woord hoeft niet veel 
tijd te kosten, maar de echo ervan 

duurt eindeloos. 
 

Moeder Teresa 
 

 
 

 

 
Nieuwe kapel in de H. Hartkerk 
Sinds enige tijd heeft de H. Hartkerk er een kapel 

bij. Heeft u deze gebedsruimte nog niet opgemerkt? 

Dat zou goed kunnen, want de kapel bevindt zich 

niet in een van de gebouwen van de Gorzenkerk. 

Het is een zogenaamde virtuele kapel, geplaatst op 

onze internetsite: www.heilighartkerk.nl  

In deze kapel kunt u een kaarsje (laten) opsteken 

en een gebedsintentie opgeven. Dat gaat als volgt: 

in het hoofdmenu “Web-kapel” klikt u op het 

contactformulier en geeft u de tekst van de 

gebedsintentie in. Daarna vult u uw e-mailadres in 

en drukt op “versturen”. Wilt u anoniem blijven, 

dan geeft u een niet bestaand e-mailadres op, 

bijvoorbeeld: anoniem@kerk.nl 

De afzender van de gebedsintentie wordt niet op de 

website vermeld. Het opsteken van een kaarsje in de 

kerk kan tenslotte ook in betrekkelijke anonimiteit 

gebeuren. Het opgestoken kaarsje ‘brandt’ ongeveer 

negen dagen, als een noveenkaars. 
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SPREUK VAN DE MAAND 

Zondag 7 oktober 

Gezinsviering & TerugkomvieringGezinsviering & TerugkomvieringGezinsviering & TerugkomvieringGezinsviering & Terugkomviering    
  

voor de communicantjes van dit jaar 
 

Wie vraagt het zich niet af en toe eens af:  

Waarom is de wereld gemaakt? Waarom besta ik?  

Waarom zijn wij - jongens en meisjes, mannen en 

vrouwen - hier op aarde? Grote vragen.  

En waar kunnen we antwoorden vinden? 

In de gezinsviering staat we stil bij deze  

bijzondere vragen. Het wordt een actieve viering, 

waarin kinderen én grote mensen  

flink mogen nadenken. 
 

Voorganger is pastor Kees Koeleman 
 

Het kinderkoor zal zingen. 
 

Aanvang: half 10 

Iedereen is van harte welkom! 

VAN DE REDACTIE 



 

 

 

 

 
 

Herinneringen aan de Groenelaan 
(…en aan de torende Gorzenkerk)  
Halverwege de Groenelaan, tegenover de Zalm-
straat, staan twee identieke winkelpanden met bo-
venhuizen. In een ervan werd ik geboren. Mijn ou-
ders hadden er een kantoorboekhandel met erach-
ter een kleine volksbibliotheek.  
Naast ons woonde de familie Schilperoort. Zij ver-
kochten lampen, snoertjes, stekkers, etc. Hun zaak 
was bij iedereen bekend als Hakor (mijnheer Schil-
peroort heette Kor).  
Naast hen was drogisterij Mast. Elke week moest 
ik er met een briefje heen. De deur waardoor de 
drogist vervolgens verscheen om zijn klant te hel-
pen, werd geheel bedekt door een reclame voor Sa-
nostol, de mierzoete variant van vieze levertraan, 
die alle kinderen dagelijks moesten slikken. Mijn 
bestelling bevatte steevast een doosje Akkertjes, 
bolle, witte ouweltjes gevuld met poeder tegen pij-
nen en een fles Pleegzuster bloedwijn. Mijn moe-
der geloofde heilig in de helende, opwekkende 
werking ervan. Betalen hoefde niet, eens per 
maand werd de rekening voldaan. Elke keer bestel-
de ik uit eigen beweging een rolletje drop. Lang 
ging dit goed, totdat mijn moeder de rekening eens 
goed bekeek en zich afvroeg waarom al die rollen 
drop erop stonden... 
Ook een favoriete winkel in de Groenelaan was Ja-
min, tegenover de Houtstraat. Vermaard waren de 
nogablaadjes, zuurballen en toverballen, die je om 
de tien seconden uit je mond haalde om te kijken 
wat voor kleur er nu weer tevoorschijn kwam. Er 
werd ook verpakt ijs verkocht, blauw papier voor 
die van 10 cent, en bruin met chocola, voor 15 
cent. Had je maar een stuiver te besteden, kon je 
een halfje van 10 kopen. Met een vlijmscherp lang 
mes werd papier en ijs doorkliefd; een spannend 
gebeuren!  
Mijn lievelingswinkel was Bokhorst. De Hout-
straatetalages stonden vol grote huishoudelijke 
spullen. Om de hoek in de Groenelaan stonden de 
kleine versies, poppenserviezen, strijkplankjes, be-
zempjes. Ik heb me er met vriendinnetjes vaak aan 
staan vergapen.  
Dan waren er de grootgrutters: op de hoek van de 
Pernissestraat de Coöperatie, oftewel de DES: 
Door Eendracht Sterk, denk ik. Dan zaten er Si-
mon de Wit en Piet de Gruyter op beide hoeken 
van de Zalmstraat. Bij de Gruyter stelde ik me al-
tijd strategisch op bij de koffiemaalmachine, de 
bonen die ernaast vielen at ik stiekem op. De oran-
je bonnetjes moest je goed bewaren, je kreeg 10 
procent korting bij inlevering. Beroemd was het 
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Snoepje van de Week. Mijn vader, Joost Dobbe-
laar, had zo zijn eigen interpretatie daarvan en 
sprak de winkeldames nogal eens zo aan. Vaak 
liep hij even naar de overkant voor een praatje, 
soms moesten zijn eigen klanten hem ervandaan 
halen.  
Speciaalzaken waren er ook: bij Penders haalde hij 
zijn pakjes sigaretten: mooie Miss Blanche en bij 
slijterij het Vinkje een fles jenever. Net om de 
hoek van de Beierlandsestraat is bovenaan nog een 
mooie reclame daarvan te zien. 
Veel opwinding was er toen een filiaal van platen-
zaak Hakkert geopend werd naast de Spaarbank 
(hoek Leliestraat). Ter opluistering van de officiële 
opening arriveerden Zus en Mieke Selvera in een 
postkoets, natuurlijk zongen zij over de reebruine 
ogen, die de jager aankeken.  
Tot slot: De heerlijke gebakjes van banketbakkerij 
Kester op de hoek van de Strijensestraat zal ik 
nooit vergeten!  
Ook vroeger was de Groenelaan een heel gezellige 
laan met nog veel meer leuke winkeltjes. Het was 
toen het trefpunt van de Gorzenbevolking. Waar je 
ook liep de Gorzenkerk torende overal bovenuit. 
Dat is, net zoals het gezellige trefpunt, altijd zo ge-
bleven.  
 

Liesbeth Dingenouts-Dobbelaar 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Herfstmiddag 
Afdeling Zuid van de Zonnebloem organiseert op 

donderdag 18 oktober een herfstmiddag met aller-

lei gezellige activiteiten. U bent van 13.30 tot 

16.00 van harte welkom! 
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    BESTUURSLID GEVRAAGDBESTUURSLID GEVRAAGDBESTUURSLID GEVRAAGDBESTUURSLID GEVRAAGD    Heb je wat tijd over en draag je de Derde Wereld een warm hart toe, dan ben je welkom bij deWereldWinkel Schiedam.deWereldWinkel Schiedam.deWereldWinkel Schiedam.deWereldWinkel Schiedam.    Wij zoeken namelijk een vijfde vrouw/man  om ons bestuur te versterken. Wil je weten wat de Wereldwinkel is, kijk dan op onze website: www.wereldwinkelschiedam.nl of kom langs. Het adres is  Lange Achterweg 14,  Schiedam. Ben je geïnteresseerd, mail dan naar:  info@wereldwinkelschiedam.nl  
ZONNEBLOEM 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Zo ziet ons programma op de Avond  
van Franciscus eruit: 

Om 18.30 uur beginnen wij met een korte vie-
ring ter ere van Franciscus, waarbij jullie alle-
maal welkom zijn. Neem je huisdier mee……, 
als dat moeilijk is mag je ook een foto van je 
huisdier meenemen. En heb je geen huisdier, 
maar wel een lievelingsknuffel, dan ben je 
daarmee ook van harte welkom. 
 

Direct na de viering zal pastor Lidwien Meijer, 
Franciscanes, alle dieren, foto's en knuffels 
van mensen die dat willen, zegenen. 
 

In de kerk vinden daarna enkele activiteiten 
plaats, die voor iedereen toegankelijk zijn: 
 

☺ Kijk naar een Franciscusverhaal op het gro-

te scherm en verdiep je in wat Franciscus 
graag wilde. 
☺ Zin om te kleuren? Dat kan op een van de 

kleurplaten. 
☺ Oefenen én zingen van Franciscusliederen 

samen met ons Franciscuskoortje. 
☺ Schrijf je wens en/of gebed in een Zonnetje.  

☺ Misschien ga je liever even knutselen? 
 

6 

AVOND VAN FRANCISCUS 



 

☺ Samen een kopje koffie drinken en delen 

van de versnaperingen. 
 

Vertel het al je vriendjes en  
vriendinnetjes en neem ze mee op 

donderdagavond 4 oktober.  
Papa’s en mama’s, oma’s en opa’s 
mogen natuurlijk ook meekomen. 

Meer weten?  
Kijk op www.heilighartkerk.nl onder 

‘Franciscusdag’ 
 

 

 
 

 

 

 

Opening Jaar van het Geloof in Schiedam  
Schiedam is de stad van Liduina. Een sterke 

vrouw, een heilige die bekend is vanwege haar 

vermogen om haar lijden op te pakken. En vanwe-

ge haar geloof. Het is dan ook geen toeval dat het 

Jaar van het Geloof in het bisdom Rotterdam geo-

pend wordt in de Schiedamse basiliek die aan Li-

duina is toegewijd.  
 

Van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013 wordt 

wereldwijd in de rk kerk het Jaar van het Geloof 

gevierd. Het jaar is een uitnodiging aan alle gelovi-

gen voor een authentieke en hernieuwde bekering 

tot de Heer.  

Met een pontificale eucharistieviering wordt op 11 

oktober in de basiliek H. Liduina/OLV. Rozen-

krans het 'Jaar van het Geloof' geopend.  

Aanvang 19.00 uur.  
 

Jaarprogramma 
Het bisdom heeft in het kader van het Jaar van het 

Geloof een programma ontwikkeld. Met gebed, 

studie en ontmoeting wordt het geloof beleefd en 

verdiept. Het programma is opgebouwd uit ele-

menten van leren, vieren en dienen en kent een di-

versiteit aan thema’s over verschillende momenten 

van het jaar verspreid.  

Op de website www.bisdomrotterdam.nl is een 

speciale pagina over het Jaar van het Geloof, die 

geregeld wordt geactualiseerd.  

Hier is ook het jaarprogramma te vinden en een 

‘Gebed om Geloof’. 
 

Gebed  
Dit gebed is uitgegeven op een handige kaart. Tot 

dusver zijn er versies beschikbaar in het Neder-

lands, Engels, Spaans en Portugees. De gebeds-

kaart is te bestellen bij de persdienst van het bis-

dom. 
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BIJ DE BUREN 



 

 

 

 

 
 

Maandag 1 oktober H. Teresia van het Kind Jezus 

15.30 uur: repetitie kinderkoor 
 

Dinsdag 2 oktober  HH. Engelbewaarders 
 

Woensdag 3 oktober 
14.00 uur: Kunstgeschiedenis 
18.30 uur: repetitie kinderkoor 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 4 oktober  H. Franciscus van Assisi 
Werelddierendag 

Om 18.30 uur Dierenzegening (zie blz. 6)  
 

Vrijdag 5 oktober  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 7 oktober 
27e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Gezinsviering 
(Woord- en Communiedienst) 
met zang van het kinderkoor.  
Voorganger: Kees Koeleman  
Genesis 2,18-24 / Marcus 10,2-16 

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

Maandag 8 oktober  Beheercommissie 
Om 19.30 uur vergadering in de pastorie. 
 

Woensdag 10 oktober 
H. Maagd Maria, Sterre der Zee 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
14.00 uur: Kunstgeschiedenis-4 
 

Zondag 14 oktober 
28e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het H. 
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger: Corry Smits 
Wijsheid 7,7-11 / Marcus 17-30 

 

Maandag 15 oktober  H. Teresia van Jezus 
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AGENDA 

Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen 

hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, 

want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals 

zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor 

het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’   

Marcus 10,14-16 

Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding 

ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef 

het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel 

bezitten; kom dan terug en volg mij.’ Maar de man werd 

somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij 

had namelijk veel bezittingen.  Marcus 10,21-22 



 

Dinsdag 16 oktober  
H. Margareta-Maria Alacoque 

Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pasto-
rie. Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of 
bij Ted Konings (06-48405775) 
 

Woensdag 17 oktober  H. Ignatius van Antiochië 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
14.00 uur: Kunstgeschiedenis-5 
19.30 uur lezing “De beginselen van de Romaanse 
Mens” door de heer F. Rosier. (zie blz. 15) 
 

Donderdag 18 oktober  H. Lucas, evangelist 

(zie ‘Heiligen’ op blz. 11) 
Herfstmiddag van de Zonnebloem (zie blz. 5) 
 

Vrijdag 19 oktober  
Om 20.00 uur film in de pastorie (zie blz. 14) 

 

Zondag 21 oktober 
29e Zondag door het jaar 

H. Ursula  

Wereldmissiedag 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel.  

Voorganger: pastor Charles Duynstee 
Jesaja 53,10-11 / Marcus 10,35-45 

 

Woensdag 24 oktober 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
19.30 uur lezing “De beginselen van de Romaanse 
Mens” door de heer F. Rosier. (zie blz. 15) 
 

Zondag 28 oktober 
30e Zondag door het jaar 

HH. Simon en Judas 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het H. 
Hartkoor.  
Voorganger: Lidwien Meijer 
Jeremia 31,7-9 / Marcus 10,46-52 

 

Woensdag 31 oktober 
14.00 uur: Kunstgeschiedenis-6 
19.30 uur lezing “De beginselen van de Romaanse 
Mens” door de heer F. Rosier. (zie blz. 15) 
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Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de 

volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat 

hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet 

gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ande-

ren moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal 

ieders dienaar moeten zijn.  Marcus 10,41-44 

Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en 

zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij 

gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus 

vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde ant-

woordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei 

tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen 

kon hij weer zien.  Marcus 10,49-52 



 

 

 

 

 

 
 

Inloophuis De Wissel 
Als stagiair voor het diaconaat kom ik regelmatig 

in inloophuis ‘De Wissel’ aan de Broersveld 123b 

in Schiedam-Centrum.  

Inloophuis ‘De Wissel’ is een initiatief van de 

Raad van Kerken van Schiedam, waar ook onze 

parochie De Goede Herder lid van is. 

Het inloophuis wordt gerund door vrijwilligers van 

diverse geloofspluimage, elk met een groot diaco-

naal hart. Het is goed om te zien dat er nog plaats 

en tijd is voor mensen die behoefte hebben aan een 

gesprek, wat aandacht of een opbeurend woordje. 

En dat alles op een laagdrempelige manier. 
 

Oproep 
Het inloophuis is zeer afhankelijk van vrijwilli-

gerswerk. De organisatie is op zoek naar vrijwilli-

gers die willen bijdragen aan het openhouden van 

het huis.  
 

Wat kunt u als vrijwilliger doen? 

- U kunt de rol vervullen van gastvrouw of gast-

heer wanneer het inloophuis is geopend (woens-

dag, donderdag of vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur). 

Als gastvrouw of gastheer ontvangt u de mensen 

die binnenlopen, u biedt ze iets te drinken aan en 

maakt een praatje met hen. Tijdens deze openings-

tijden is ook het curiosa-winkeltje van het inloop-

huis geopend. 
 

- U kunt meehelpen "achter de schermen", bijvoor-

beeld bij de catering (koffiezetten, afwassen, e.d.) 
 

- U kunt meehelpen aan het maandelijkse "Wissel-

diner" of de "Soepgroep". Dit zijn maaltijden voor 

alleenstaanden. Samen eten is immers altijd gezel-

liger dan thuis alleen eten! 
 

- Een keer per maand is een de "Taalgroep" met 

mensen van buitenlandse afkomst. Door met hen 

samen te lezen en een gesprek te voeren, leren zij 

onze Nederlandse taal beter te beheersen. Ik help 

hier regelmatig en het is fascinerend hun verhalen 

te horen! 
 

- Op vrijdagochtend is er de Voedselbank, waar 

ook koffie en een broodje wordt aangeboden. 

Soms sta je te kijken welke mensen een beroep 

moeten doen op de voedselbank.  Een opbeurend 

woordje doet al vele wonderen! 
 

Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met 

de coördinator van De Wissel, de heer Cees Koog-

je op telefoonnummer 010-4261177. 

Loop gerust eens binnen tijdens de openingstijden.  

10 

DE WISSEL 



 

Grote kans dat u Cees Koogje daar tegen het lijf 

loopt. 

Vriendelijke groet, 

Franck Baggen 
 

Diakenstudent Priester- en Diakenopleiding "Bovendonk" 

Stagiair parochie De Goede Herder 

 

 

 

 

 

. 

H. Lucas, evangelist (18 oktober) 
Lucas was geen Jood, maar waar-

schijnlijk een Griek. Hij gebruikt 

de stijl van de Griekse geschied-

schrijvers. Lucas sloot zich rond 

het jaar 50 aan bij het gezelschap 

van de apostel Paulus, toen deze 

te Troas door een droom de over-

tuiging kreeg dat hij zijn zendings-

werk moest voortzetten in Macedonië. Nadat ze 

overgestoken waren, predikte het gezelschap in Fi-

lippi. Daar werden ze flink tegengewerkt. Paulus 

en Silas belandden zelfs in de gevangenis, die ech-

ter door een aardbeving instortte. Paulus en Silas 

zetten de zendingsreis voort in Macedonië en Grie-

kenland; het lijkt er op dat Lucas in Filippi was ge-

bleven, mogelijk om de jonge gemeente daar te on-

dersteunen.  

Een jaar of zeven daarna kwam Paulus weer door 

Filippi; hij had het plan naar Jeruzalem te gaan. 

Opnieuw ging Lucas met hem mee. Per schip voe-

ren ze naar Caesarea en vandaar trokken ze naar 

Jeruzalem, waar ze de Apostelen ontmoetten. 

Vervolgens werd Paulus bijna gelyncht door een 

opgewonden, misleide menigte, gearresteerd en 

gevangengezet te Caesarea. Lucas had in deze tijd 

ruim de gelegenheid gehad om getuigen te spre-

ken, wier getuigenissen hij zou verwerken in zijn 

Evangelie en in de eerste hoofdstukken van Han-

delingen. Na twee jaar was er nog geen zicht op 

een eerlijke berechting en ging Paulus in beroep bij 

de keizer. Dat was toen Nero nog onder de invloed 

stond van zijn leermeester Lucius Annaeus Seneca 

en nog niet de wreedaard was die hij later zou wor-

den.  

Het schip waarmee Paulus en Lucas naar Rome 

voeren, leed schipbreuk. God overtuigde Paulus 

dat hij behouden te Rome zou aankomen, want hij 

moest voor de keizer staan.  

In Italië werden Paulus en zijn reisgenoten harte-

lijk opgevangen door de gelovigen. Hij kreeg huis-

arrest, maar dat weerhield hem er niet van om van 

huis uit te evangeliseren. Hier eindigt het boek 

Handelingen. 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Nu de vakantieperiode echt voorbij is, is er in en 

om de Heilig Hartkerk weer veel te doen. Voor alle 

parochianen en wijkbewoners probeert onze ge-

loofsgemeenschap een gevarieerd aanbod van 

mooie, leuke, plezierige en verdiepende activitei-

ten aan te bieden. ‘Voor elk wat wils’ is in deze 

maand zeker van toepassing.  
 

Net zoals in voorgaande jaren, zal ook dit jaar  

Werelddierendag niet worden vergeten. Op don-

derdag 4 oktober zet onze kerk de deuren wijd 

open voor alle dieren en hun baasje. U leest er 

meer over op blz. 6.  
 

Op zondag 7 oktober is er de eerste gezinsviering 

van dit seizoen. Het is ook de terugkomviering 

voor de communicantjes van dit jaar. Het thema 

van de viering behelst een moeilijke vraag die 

iedereen zichzelf wel eens stelt: ‘Waarom zijn we 

hier?’ De viering begint om half 10. Alle kinderen 

en volwassenen zijn van harte welkom! 
 

Natuurlijk is er deze maand weer de wijklunch, en 

wel op 16 oktober. Aanvang 12.00uur. Vergeet u 

zich niet aan te melden?  

De organisatie heeft besloten om aansluitend aan 

de lunch enkele gezellige activiteiten te organise-

ren zoals bekende gezelschapsspelletjes. 
 

De cursus kunstgeschiedenis is inmiddels in volle 

gang. De parochiezaal is op de woensdagmiddagen 

flink gevuld met de 28 deelnemers.  
 

Op donderdag 18 oktober is er in de zaal van pas-

torie een herfstmiddag van de Zonnebloem. Voor 

meer informatie hierover, kunt u contact opnemen 

met Margo Heinsbroek. 
 

Daags erna, op 19 oktober, is er in het kader van 

het programma Gezond in Zuid een filmavond in 

de pastorie. U leest meer over de film die op de rol 

staat, op blz. 14. 
 

En tot slot is er op de woensdagavonden 17, 24, 31 

oktober en 7 november een lezingencyclus getiteld 

De Romaanse mens, verzorgd door Dhr. Rosier. 

Meer informatie vindt u op blz. 15.  
 

U ziet, het kan bijna niet op deze maand. Er is vast 

iets bij dat uw belangstelling heeft.  
 

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

e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 
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Eén PCI voor de parochie de Goede Herder 
Aan drie van de deelgemeenschappen in Schie-
dam, Vlaardingen en Maassluis is een PCI verbon-
den: Jacobus-Martinus in Schiedam, Willibrord in 
Vlaardingen en Andreas, Petrus en Paulus in 
Maassluis.  
 

Wat is een PCI?  
Een PCI (Parochiële Caritas Instelling) komt voort 
uit het armenbestuur. In elke parochie was vroeger 
wel een armenbestuur, met als patroon St. Vincen-
tius á Paulo. Die armenbesturen ontstonden aan het 
eind van de 19e eeuw. De sociale noden waren in 
die tijd heel hoog. Bemiddelde parochianen schon-
ken geld, land of goederen belangeloos aan het ar-
menbestuur. Van de rente of de pacht werden jaar-
lijks de behoeftige parochianen geholpen. Velen 
konden op die manier een extraatje ontvangen van 
de kerk. 
In 1965 werden de armenbesturen in opdracht van 
het bisdom omgevormd tot PCI-en. De tijden wa-
ren veranderd. De doelstelling werd uitgebreid. De 
individuele hulp bleef, maar voortaan werd ook 
geld geschonken aan RK welzijnsorganisaties, zo-
wel binnen als buiten de parochie. Daarnaast ging 
de aandacht ook steeds meer uit naar projecten in 
de Derde wereld en naar bewustwording van mon-
diale problemen.  
Tegenwoordig ondersteunen de PCI-en in principe 
iedereen die om hulp komt aankloppen, ongeacht 
geloofsovertuiging. Ook parochiegrenzen spelen 
daarin geen rol meer.  
 

Na de fusie 
De PCI is, de naam zegt het al, verbonden aan een 
parochie. In opdracht van het bisdom moeten daar-
om de huidige instellingen samengevoegd worden 
tot één nieuwe PCI, verbonden aan de parochie de 
Goede Herder. De vermogens worden samenge-
voegd. Op het ogenblik wordt hard gewerkt om de-
ze fusie te realiseren. Op 30 augustus 2011 zaten 
de besturen van de huidige PCI-en voor het eerst 
samen om de tafel. Namens het bisdom was me-
vrouw Truus Wüts aanwezig om het fusietraject te 
begeleiden. Een stuurgroep, bestaande uit verte-
genwoordigers van de huidige PCI-en, maakt op 
het ogenblik een stappenplan en het ziet ernaar uit 
dat de nieuwe PCI De Goede Herder begin 2013 
een feit zal zijn.  
 

En de drie deelgemeenschappen zonder PCI?  
De deelgemeenschappen die op het ogenblik geen 

PCI hebben, stappen vanaf januari 2013 in de rij-

dende trein van de nieuwe PCI. Er wordt bekeken  
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in hoeverre het mogelijk is dat zij een startbedrag 

afdragen aan de PCI-pot, bijvoorbeeld het bedrag 

dat zij voor diaconie hebben gereserveerd. 

De jaarlijkse inkomsten bestaan uit dividend en 

rente van effecten en spaarrekeningen, giften en 

collectes. Alle deelgemeenschappen van onze pa-

rochie kunnen vanaf 1 januari 2013 een beroep 

doen op de PCI-pot, als dat nodig is.  
 

Verder… 
Er komt één nieuw PCI-bestuur, bestaande uit ver-

tegenwoordigers van de verschillende deelgemeen-

schappen. Het beleid van de PCI wordt bepaald in 

overleg met het parochiebestuur en financiële ver-

antwoording vindt plaats aan het bisdom.  

In elke deelgemeenschap is een diaconiegroep die 

de contacten onderhoudt met de nieuwe PCI De 

Goede Herder. Naar de leden van deze groep wor-

den mensen of instellingen die om hulp vragen, 

verwezen.  

De komende tijd zullen we u zeker verder informe-

ren over de invulling van de nieuwe PCI. 
 

Lidwien Meijer,  

pastor met portefeuille Diaconie  

 

 

 

 

 

 

 

Film in de pastorie 
Nu de dagen korten, de-

ze maand opnieuw een 

'Film in de pastorie'. Dit 

keer: De hulp, een film 

van regisseur Tate Tay-

lor, naar een roman van 

de Amerikaanse schrijf-

ster Kathryn Stockett.  

In de film maken we 

kennis met Skeeter, een 

jonge schrijfster die het 

leven van zwarte huis-

houdsters in de staat 

Mississippi wil vastleggen. De huishoudsters, on-

der aanvoering van Aibileen en Minny, moeten 

daar in eerste instantie niet veel van hebben, maar 

zien zich later helaas genoodzaakt een boekje open 

te doen over hun dramatische levens. Het boek dat 

zo ontstaat wordt een ontroerend relaas, met 

schokkende maar ook warme verhalen, met 

scherpte, humor en hoop. 

Zeer aan te bevelen voor een bijzondere vrijdag-

avond 19 oktober.  

Pastoriezaal open: 20.00 uur 

Aanvang: 20.30 uur Kosten: vrijwillige bijdrage  
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“De beginselen van de Romaanse Mens” 
Dit najaar zal heer Frans Rosier weer vervolg ge-
ven aan zijn zeer interessante lezingen de over de 
Romaanse Mens en wel op de volgende woensdag-
avonden: 17, 24 en 31 oktober en 7 november in 
onze pastorie. Daarbij zullen zaken aan de orde ko-
men zoals: 

- Kennismaking met de Romaanse Mens 
- de uitingen van de Romaanse Mens:  
  zijn nalatenschap 
- de strijdbare Romaanse Mens 
- “wie is die Romaanse Mens?” 

De lezingen beginnen om 19.30 uur en zijn om du-
ren tot ongeveer 22.15 uur. 
Iedereen is welkom. Van harte aanbevolen! 

 

 
 
 
 

Week van de Dialoog en Dag van Respect 
Voor de 10de keer staan we in 
Schiedam stil bij de Week van de 
Dialoog met als hoogtepunten de 
startmanifestatie op 12 oktober en 
de afsluiting op de Dag van Res-
pect, op 8 november. Het thema 
dit jaar is “Verborgen TAALschatten”. 
Op 12 oktober is er een politiek dialoogontbijt in 

het stadskantoor, waarbij wij met elkaar in dialoog 

zullen gaan. Spreker is onder anderen mevrouw 

Hamer, lid van de Tweede Kamer. Er zal aandacht 

zijn voor de ontwikkeling in Nederland voor wat 

betreft de integratie en dialoog. U kunt zich voor 
dit ontbijt aanmelden bij Rita van der Eijk-Lamein 

van stichting Meredia, rita@meredia.nl. Het ontbijt 

is van 8.15 tot 10.00 uur. Na dit ontbijt zijn we te 

vinden op het ABC-complex, waarbij de feestelij-

ke dialoogkrant aan iedereen uitgereikt zal worden. 

Begin november vindt de kick-off plaats van de 
Week van de Dialoog in het LentizLife-college, 

waar jong en oud met elkaar in dialoog zullen 

gaan.  

Op 8 november is er de Dag van Respect. Dan is er 

een lunch op basisschool De Taaltuin, waarbij alle 

vrouwen en mannen uit Schiedam welkom zijn. 
Stichting Meredia is voor het derde achtereenvol-

gende jaar de coördinator van de dialoogactivitei-

ten. Mede dankzij het Oranje Fonds  en het Fonds 

Schiedam Vlaardingen zijn wij in staat het hele 

jaar door vele dialoogactiviteiten te organiseren. 

Voor meer informatie:  

stichting Meredia, www.meredia.nl.  
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Sabbatical pastor Biesjot 
Op 9 september werd in onze kerk bekendgemaakt 
dat pastor Coert Biesjot op verlof gaat. Met ingang 
van het nieuwe jaar gaat hij 'op sabbatical'. Een pe-
riode om te studeren of je bijzonder te laten inspi-
reren. Coert Biesjot zal voor drie maanden zijn in-
trek nemen in een klooster in de Achterhoek. 
Met ingang van januari zal er voor de liturgievie-
ringen meer een beroep moeten worden gedaan op 
priester-assistenten of lekenvoorgangers. Voor wat 
betreft de steun die Biesjot verleent in andere 
(overleg)groepen en activiteiten, wordt per geval 
een oplossing gezocht.  
We wensen pastor Biesjot een goeie bezinningspe-
riode toe en kijken naar hem uit in het voorjaar! 
 

De redactie  

Rommelmarkt 
De herfstrommelmarkt is dit jaar wat aan de late 
kant: zaterdag 10 november, maar dat mag de pret 
niet drukken! Gezellig, nuttig en goed voor het mi-
lieu (recycling!). In de Gorzenklok van november 
wordt de markt zeker nogmaals aangekondigd.  
 

Afgelasting 
In de Gorzenklok van september berichtten wij 
over de 'zingdag' op 6 oktober. De dag in de kerk 
St. Jan-Visitatie in Nieuwland is helaas afgelast.  
 

Allerzielen 
Graag willen wij u allen uitnodigen voor de viering 

van Allerzielen op vrijdag 2 november om 19.00 uur 

in de H. Hartkerk. Uw voorganger is Corry Smits. 
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DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 
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4 oktober 2012 

van 18.30 tot 20.00 uur 

AVOND VAN FRANCISCUSAVOND VAN FRANCISCUSAVOND VAN FRANCISCUSAVOND VAN FRANCISCUS    

Zegening van jouw huisdier 

in de H. Hartkerk. 

Kijk op blz. 6 van deze Gorzenklok! 

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


