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Dit oktobernummer van de Gorzenklok laat zien 
dat het werkjaar in onze kerkgemeenschap volop is 
begonnen. De vaste elementen als de wijkmaaltijd 
en de cursus Kunstgeschiedenis zijn er weer, de 
Oostercantorij is te gast om een viering op te luis-
teren, op Werelddierendag is er de dierenzegening. 
Onze parochie kent verder in de persoon van Mir-
jam Heikens een nieuwe pastor, die u vast binnen-
kort eens tegen het lijf loopt.  
Maar het meest opvallend wordt deze maand een 
feit waar ook al lang aan is 'voorgewerkt': het 
scherm in onze kerkruimte. Alhoewel, scherm, u 
zult zien dat dit woord het object van de hand van 
Jeroen Staal en veel kinderen uit de buurt, zeer te-
kort doet. Kunstwerk blijft wellicht het beste 
woord om te gebruiken, met een functionele bete-
kenis. Er is lang over gedacht en bijna nog langer 
aan gewerkt, maar het resultaat is er naar, zult u 
zien. Op 27 oktober komt burgemeester Cor La-
mers naar de Gorzen om het kunstwerk in gebruik 
te nemen. We hopen dat onze gemeenschap in de 
toekomst veel plezier aan het scherm gaat beleven 
en dat we allemaal plezier zullen hebben bij de 
opening. Van harte welkom om dit mee te maken. 
De redactie wenst u een vruchtbare en vreugdevol-
le maand oktober, onder de moederlijke bescher-
ming van Maria. 

 
 
 
 
 

Dag van de Kerken 
Bijna alle Schiedamse kerken/geloofsgemeenschap-
pen hebben zich als deelnemers aangemeld voor de 
Dag van de Kerken, die gehouden zal worden op 
zaterdag 19 oktober a.s., aanvang 10.30 uur. We 
zijn die dag te gast in de Grote of Sint Janskerk 
aan de Lange Kerkstraat in Schiedam. De Raad 
van Kerken in Schiedam organiseert deze dag in-
middels voor de derde keer met als doel (het werk 
van) de kerken in een zich seculariserende wereld 
voor een breder publiek zichtbaar te maken. 
De kerken presenteren zich in al hun eigenheid en 
gezamenlijkheid via info-kramen. Ook de Wereld-
winkel en de Voedselbank zijn aanwezig. Voor de 
kinderen worden aparte activiteiten georganiseerd. 
De dag wordt om 15.00 uur afgesloten met een 
groot zangfeest in samenwerking met de drie koren 
die op die dag het inloopconcert geven.  
 

Namens de Raad van Kerken Schiedam,  
de voorbereidingscommissie,  

Nico, Eric en Cees  
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Zondag 6 oktober 
Johannes Dominicus Fredericus Companus,  

Franciscus Laurentius Geerders, Elisabeth  

Helena van Noordt, ouders Van der Pas –  

Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler en voor 

alle overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap. 
  

Zondag 13 oktober 
Ouders Engering – Hersbach en zonen, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenhoven,  

Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van 

Noordt, ouders Van der Plas – Lips, 

Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap,  

Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet,  

Piet Wijnen en voor alle overleden pastores,  

vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap.  
  

Zondag 20 oktober 
Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der 

Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, 

Hans en Toos van Zwieten en voor alle overleden 

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 
  

Zondag 27 oktober 
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus 

van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, Ben Schueler, Cornelis  

Magtildus Ronteltap en voor alle overleden  

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 
 

 

 

 

 

 

 

Wie een muur afbreekt, bouwt een uitzicht op. 
             Bond zonder naam 

 

 

 
Op dinsdag 15 oktober organiseert Afdeling Zuid 

van de Zonnebloem weer de bekende Herfstmid-

dag met allerlei gezellige activiteiten.  

Alle gasten zijn vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur van 

harte welkom in de pastorie! 
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MISINTENTIES 

SPREUK VAN DE MAAND 

ZONNEBLOEM 



 

 
 
 
 

Tijdens Open Monumentendag hebben twee 

vrijwilligers van de Gorzenkerk deelgenomen aan 

een lezing over de stormvloedramp van 1953 op 

een ponton aan de Voorhaven. De lezing werd 

georganiseerd door het Cultureel Forum Schiedam 

in het kader van het jaarthema ‘Windkracht 13’. 

Mevrouw Ger van Geloven heeft in 1953 de ramp 

zelf meegemaakt en vertelde enkele verhalen over 

de uren vóór de ramp en over het oude zwembad 

aan de Westfrankelandsedijk. Henry de Wolf gaf 

enige achtergrondinformatie over overstromings-

gevaar toen en nu. De derde gast, de Schiedamse 

archivaris Laurens Priester, schetste de situatie in 

Schiedam en de Gorzen in 1953. 

Het geheel werd aan elkaar gepraat door Jack 

Kerklaan, die op zijn bekende onnavolgbare wijze 

de sprekers en toehoorders vakkundig in 

verwarring wist te brengen. 

Na afloop van de aansluitende boottocht op het 

prachtige stoomschip De Hercules, kregen 

belangstellenden een rondleiding door het 

souterrain van de Gorzenkerk, waar in 1953 het 

water tot vlak onder het plafond heeft gestaan. Dit 

nadat een schip dat over de kade dreef, de 

ijsfabriek aan de Hoofdstraat had geramd. De 

waterkering, bestaande uit de met vloedplanken 

versterkte gebouwen aan de Hoofdstraat, was 

beschadigd en kon het hoge water niet meer keren. 

Tientallen gebouwen in de driehoek Rijnstraat-

Lekstraat-Hoofdstraat liepen vervolgens enkele 

meters onder water. 

De schade aan de kerk was groot. Het duurde een 

paar dagen voordat het water was weggepompt. De 

kachels van de kerk en de pastorie moesten worden 

vervangen, evenals een deel van de elektrische  
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OPEN MONUMENTENDAG 

v.l.n.r. Laurens Priester, stoomboot De Hercules, Jack 

Kerklaan, Henry de Wolf en mevr. Ger van Geloven. 



 

installatie. Vrijwel de gehele inventaris van het 

souterrain kon als verloren worden beschouwd. De  

totale schade voor de H. Hartkerk bedroeg onge-

veer 30.000 gulden. Kerkelijke instellingen in bin-

nen- en buitenland gaven geldelijke steun en na-

tuurlijk droeg ook het Nationaal Rampenfonds bij 

aan het herstel van de schade. En wist u dat de hui-

dige kerststal van de Gorzenkerk uit 1953 stamt? 

Voor 875 gulden werden nieuwe kerststalfiguren 

aangeschaft, want de oude houten kerststal was he-

laas niet meer te redden… 

 

 

 

 

 

JACOB 
Onlangs hebben we op het huis en de dieren van 

onze jongste dochter gepast. Ze woont middenin 

een natuurgebied van de Hoeksche Waard, schuin 

tegenover het groene eiland Tiengemeten, waar je 

met de pont naartoe kunt varen. Koeien en schapen 

staan zowat bij haar in de tuin en het wemelt er 

van allerlei soorten weidevogels. Dit jaar zijn er 

beduidend minder ganzen, veel zijn er afgeschoten 

in de Hoekse Waard. Voor de spinnen daarentegen 

lijkt het een heel goed jaar te zijn, ze weven web-

ben als natuurlijke gordijnen voor de buitenramen, 

en aarzelen niet naar binnen te piepen. Argeloos 

dacht ik twee zwarte bolletjes van de kamervloer 

op te rapen, toen plotseling de bolletjes begonnen 

te bewegen en er een heleboel pootjes tevoorschijn 

kwamen, die vliegensvlug hun eigenaars in veilig-

heid brachten onder de bank. Ook in de slaapka-

mer waren ze goed vertegenwoordigd, we lieten ze 

maar. Uit de badkamer heb ik drie grote exempla-

ren naar buiten geloodst. Met van die friemelpoten 

achter je blote rug zit je toch een stuk minder ont-

spannen in bad. 

Voorts zijn er nog twee kat-

ten, twee grote honden en een 

kleine. En dan is er nog een 

papegaai, Jacob genaamd. Hij 

is een jaar of vijftig oud en 

kan praten, fluiten, blaffen en 

piepende en krakende deuren 

nadoen, zodat je, als je boven 

bent, soms denkt dat er een 

insluiper is. 

Jacob voert hele gesprekken 

met afwisselend de stem van 

mijn dochter en schoonzoon. Letterlijk verstaan 

doe je het niet, maar je hoort wel dat het ergens 

over gaat. Hij geeft pootjes door de tralies van zijn 

kooi, zijn klauwtjes strak om je vinger heen. Een 

op visite zijnd hondje lokte hij met suikerzoete  
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stem dichterbij. Nieuwsgierig stak het beestje zijn 

snuitje tegen de tralies en vervolgens kneep Jacob 

keihard in het kleine zwarte neusje. Jacob fluit het 

liefst liedjes uit de Westside Story, en hij vindt het 

leuk als je meedoet. 

We hebben een vergeefse poging gedaan hem 

Hand in Hand Kameraden te laten fluiten, zonder 

resultaat. Destijds is hij in een dierenwinkel in 

Noord-Holland gekocht, daar waren ze vast voor 

Ajax.  

Zit je met een paar mensen gezellig te kletsen, 

voelt hij zich buitengesloten en zegt dan met diep-

bedroefde stem: 'Jacob', en zo krijgt hij weer aan-

dacht en een stukje koek. 

Als de honden buiten zijn mag Jacob een ommetje 

maken in de kamer. Leuk vindt-ie dat. 

Echter als ze weer naar binnen komen, moet Jacob 

terug in zijn kooi. Vindt hij minder. 

We probeerden hem op zijn stokje te laten klim-

men, maar dichtbij gekomen liep hij steeds snel 

weg, ondertussen enigszins pesterig roepend 'Kom 

maar, Jacob, kom maar. Het werd een hele scene, 

met Jacob in de hoofdrol! 

Dieren, wat vind ik ze leuk, ondanks alle zorg die 

je er aan hebt! 

Vrijdagmiddag 4 oktober kunnen kinderen en vol-

wassenen hun dieren laten zegenen. Voor Jacob is 

het te ver weg. De kerk is vanaf 15.45 open, om 16 

uur begint de viering.  

Liesbeth  
 

 

 

 
 

Bisschop opent seizoen Geloofsverdieping  
Dit jaar opnieuw 'een bekend persoon' om een 

nieuw seizoen Geloofsverdieping in De Goede 

Herder te openen. En niet zo maar iemand: bis-

schop Hans van den Hende komt naar de Jacobus-

kerk in Kethel om met de parochianen het geloof 

te verdiepen.  

Op vrijdagavond 4 oktober doet hij dat door ons te 

vertellen over zijn mooiste Bijbelpassage. Hij 

neemt ons mee in het verhaal en vertelt waarom 

het hem zo veel doet. Ook andere verhalen, van de 

bisschop en van anderen, zullen ongetwijfeld op de 

avond naar voren komen. 

Iedereen is welkom in de kerk, vanaf 19.30 uur. 

Een half uur later begint het programma. Het 

adres: Kerkweg 51. 

De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag 9, 16 

en 23 oktober, van 14.30-16.30 uur in de St. Jan-

Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam. Een 

vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld (in-

dicatie ca. € 4,-). 
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Dinsdag 1 oktober H. Teresia van Lisieux 
 

Woensdag 2 oktober  HH. Engelbewaarders 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Vrijdag 4 oktober  Eerste Vrijdag 

H. Franciscus van Assisi, 

Werelddierendag 

Lezing bisschop Hans van den Hende (zie blz 5) 

Om 16.00 uur Dierenzegening (zie blz. 10) 
 

Zondag 6 oktober 
27e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer 

Voorganger: Kees Koeleman  

Habakuk 1,2-3+2,2-4 

Lucas 17,5-10 

Na de viering is er zoals op alle andere zondagen 

koffie of thee in de pastorie. 
 

Woensdag 9 oktober  
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 10 oktober  
H. Maagd Maria, Sterre der Zee 
 

Zondag 13 oktober 
28e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor 

o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

2 Koningen 5,14-17 / Lucas 17,11-19 

 

Maandag 14 oktober 
De beheercommissie vergadert om 19.30 uur in de 

pastorie. 
 

Dinsdag 15 oktober  H. Teresia van Avila 

Herfstmiddag van de Zonnebloem (zie blz. 2) 
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AGENDA 

Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer 

geloof!’ De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mos-

terdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: 

“Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en 

hij zou jullie gehoorzamen. Lucas17,5-6 

Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en 

loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten 

om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Je-

zus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen ande-

ren?   Lucas 17,15-17 



 

Woensdag 16 oktober 
H. Margareta-Maria Alacoque 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

Om 19.30 uur lezing (1) door de heer F. Rosier 

(zie blz. 8). 
 

Donderdag 17 oktober  H. Ignatius van Antiochië 
 

Vrijdag 18 oktober  H. Lucas, evangelist 
 

Zaterdag 19 oktober  
Concert Govaart (zie blz. 11) 
 

Zondag 20 oktober 
29e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van  de Oostercantorij 

o.l.v. Andries Stam. 

Voorganger: 

pastoor A.A. van Well 

Exodus 17,8-13 / Lucas 18,1-8 

 

Dinsdag 22 oktober 
Om 09.00 uur plaatsing van het kunstscherm in de 

kerk. (Zie blz. 9) 

Om 12.00 uur wijklunch in de pastorie.  

Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of bij 

Ted Konings (06-48405775) 
 

Woensdag 23 oktober 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. Om 19.30 uur 

lezing (2) door de heer F. Rosier (zie blz. 8). 
 

Zondag 27 oktober 

30e Zondag door het jaar 

Om 09.39 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor. Voorganger: pater Avin 

Sirach 35,15b-17+20-22a  

Lucas 18,9-14 

Om 14.00 uur zal het kunstscherm worden ge-

opend (zie blz. 9).  
 

Woensdag 30 oktober 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

Om 19.30 uur lezing (3) door de heer F. Rosier 

(zie blz. 8). De volgende lezing (tevens laatste in 

deze serie) zal zijn op woensdag 6 november. 
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Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al 

minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht ver-

schaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem 

roepen?  Lucas 18,6-8 

De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet 

eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan 

sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar 

genadig  Lucas 18,13 



 

,  

 

 

 
SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
In september zullen er weer vele activiteiten in en 

om de Heilig Hartkerk van start gaan. Zo zijn er in 

het nieuwe seizoen weer de wijklunch (deze 

maand op dinsdag 22 oktober) en de kunstklas op 

de woensdagmiddag.  
 

Op de woensdagavonden 16, 23, 30 oktober en 6 

november zal de lezingencyclus rond de Romaanse 

Mens plaatsvinden, dit maal onder de titel: Bloem-

lezing van de uitingen van de Romaanse Mens. Op 

het programma staat een aantal spirituele hoogte-

punten zoals beeldhouwwerken uit Souillac; muur- 

en plafondschilderingen uit Liget en Tavant en ge-

brandschilderd glas uit Chartres en Poitiers. Cen-

traal in de lezing staat de inspiratie die de Romaan-

se Mens heeft vervuld. Dhr. Rosier zal de lezing 

verzorgen en heet u graag welkom als pelgrim op 

de zoektocht naar de Romaanse Mens. De bijeen-

komsten vinden plaats van 19.30 tot 22.15 uur. 
 

Ook zijn deze maand op 4 oktober, het feest van 

Sint Franciscus, alle dieren en hun baasjes weer 

van harte welkom in onze kerk. U leest er meer 

over op pagina. Zo ook over de feestelijke opening 

van het scherm/kunstwerk in onze kerk.  
 

Heeft u ook mogen meegenieten van de prachtige 

pastorietuin afgelopen zomer? Niet alleen was de-

ze decor voor het jaarlijkse Heilig Hartfeest, ook 

groeiden de courgette- en tomatenplanten welig en 

konden er ‘s zondags courgettes, bloemen en toma-

ten worden uitgedeeld. Een deel van de courgette-

oogst is tot soep gemaakt volgens recept van een 

van onze parochianen en ingevroren. De soep zal 

te koop worden aangeboden op de rommelmarkt 

op 9 november. Op een novemberdag zullen de 

bezoekers vast wel een kopje soep lusten… 
 

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

e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 
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H. HARTKERK FOR EVER! 

Grote Kledingactie  
t.b.v. de burgers in Syrië 

 

Tot 5 oktober kunt u gebruikte kleding inleveren 

bij de pastorie van de H. Hartkerk: 
 

vlak voor en na de viering op zondag 

(voor half 10 of na half 11) 

of de viering op woensdagochtend 

(voor half 10 of na 10 uur) 
 

organisatie: Ambassade van Vrede Vlaardingen 



 

 

 

 

 
 

Opening scherm 
Zondag 27 oktober is het zover: na ruim een jaar 

van voorbereidingen zal het kunstscherm in de 

kerk worden geopend door burgemeester Lamers. 

Aansluitend wordt het scherm ingezegend door 

pastor Biesjot. Het geheel wordt omlijst met zang 

van Desiree van Daalen en Heleen Vlietstra, op 

piano begeleid door Ynke van der Wagt.  

Aanvang van de opening is 14.00 uur. 

 

In de vorige Gorzenklok heeft u kunnen lezen over 

de vele tekeningen die honderden kinderen van de 

Willibrordusschool, wijkschool De Gorzen, Jozef-

school en Bernardusschool hebben gemaakt. Beel-

dend kunstenaar Jeroen Staal heeft deze tekeningen 

samengevoegd tot een kunstwerk met daarop afge-

beeld bekende bouwwerken in de Gorzen. Voor de 

opening zullen Jeroen Staal en enkele kinderen iets 

vertellen over de totstandkoming van het scherm. 
 

Na afloop van de officiële handelingen kunnen de 
volwassenen borrelen, terwijl de kinderen voor 
hun klas een taart kunnen winnen door een eetbaar 
kunstwerkje zo mooi mogelijk te versieren. De ju-
ry, onder voorzitterschap van de burgemeester, zal 
omstreeks 15.30 de kinderen - en klassen – bekend 
maken die een taart kunnen verwachten. 
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NIEUWS 

De vormgeving van het scherm is door Jeroen Staal prach-

tig aangepast aan de bestaande architectuur. 



 

Met het scherm worden twee doelen bereikt. Tij-
dens de gewone zondagsvieringen zitten de men-
sen minder verspreid over de grote kerkruimte, wat 
het gevoel van ‘samen vieren’ ten goede komt. En 
omdat de achterruimte van de kerk door het 
scherm gescheiden is van het liturgisch centrum, 
zullen de mogelijkheden voor niet-religieuze acti-
viteiten daar worden vergroot. Het scherm en de 
kunstlessen voor schoolkinderen is mogelijk ge-
maakt door een subsidie van de gemeente Schie-
dam en een bijdrage van de Stichting Vrienden van 
de H. Hartkerk. 
   
Het scherm blijft staan tot er in de kerk de kerst-
versieringen worden aangebracht en de volledige 
ruimte van de kerk nodig is voor de kerstvieringen. 
Vanaf Driekoningen in januari zal het scherm dan 
weer zijn opgebouwd, tot de Goede Week.  

 
Rommelmarkt 
 

De datum van de najaarsrommelmarkt staat al vast: 
 

Zaterdag 9 november a.s. 
 

Vergeet niet om dit gezellige evenement in uw 
agenda te noteren! Hebt u rommelmarktspullen aan 
te bieden, dan kunt u vanaf 1 november telefonisch 
afspraken over maken over het ophalen of aanleve-
ren daarvan. Hans Ronteltap: 010 4264246 of 
Margo Heinsbroek: 010 4266126 
 

 
 
 
 

 

Dierenzegening op dag Franciscus 
Werelddierendag wordt in de Heilig Hartkerk ge-
vierd met een dierenzegening, 't wordt al ’n beetje 
een traditie. Op vrijdagmiddag 4 oktober zijn alle 
dieren en hun baasjes welkom om het feest te vie-
ren.  
Sint Franciscus, de grote Italiaanse heilige, staat 
bekend als dierenvriend. Daarom is zijn feestdag 
tegelijk ook Werelddierendag. De kerk is op die 
dag vanaf 15.45 uur open voor alle kinderen en 
volwassenen met hun lievelingsdieren. We vieren 
hoe mooi het is dat mens en dier van elkaar kunnen 
houden. De pastor kan daar een zegen over uitspre-
ken. Ook knuffeldieren kunnen worden gezegend, 
net als foto's of tekeningen van dieren. Zodat we 
elkaar altijd vreugde mogen brengen. 
We beginnen om 16 uur. Er worden verhalen voor-
gelezen en gezongen. Als de dieren één-voor-één 
worden gezegend, hoeven de andere mensen en 
dieren niet stilletjes op hun beurt wachten. Er is 
genoeg te doen. Wil je meer weten, kijk dan op 
 www.heilighartkerk.nl. 
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WERELDDIERENDAG 



 

 

 

 

 

Herinneringsconcert Henk Govaart 
U heeft er al over kunnen lezen in het parochie-

blad Kerk aan de Waterweg: op zaterdag 19 okto-

ber vindt in de H.Hartkerk het herinneringsconcert 

plaats ter gedachtenis aan Henk Govaart, de koor-

leider, componist, organist die zo vele jaren actief 

is geweest in de kerken van onze parochie, waar-

onder onze H. Hartkerk. 
 

De organisatie van het herinneringsconcert is in 

handen van Henks zoon Jurriaan, die al voor vele 

koren in het waterweggebied heeft gestaan: de ap-

pel valt niet ver van de boom. 

 

Behalve levende (‘live’) koorzang door de koren 

H. Hart, Liriko en Willibrord, zullen er op een 

groot scherm ook oude beelden van vroeger wor-

den vertoond, en natuurlijk geluidsfragmenten uit 

het Govaart-familiearchief. 
 

Breed scala aan kerkmuziek  
Vele Schiedammers en Vlaardingers hebben liede-

ren van Govaart gezongen, niet alleen vroeger, ook 

nu worden de liederen en missen van Henk Go-

vaart nog steeds ten gehore gebracht. En het reper-

toire waarvoor Henk Govaart schreef is breed: het 

varieert van Latijnse gezangen voor uitvaarten, een 

bewerking van een gregoriaanse mis, Nederlands-

talige volkszang, gospels, kerkliederen op Zuid-

Amerikaanse ritmes, liederen op teksten van Huub 

Oosterhuis, liederen voor jongerenkoren, bewer-

kingen van de Matteüspassie en van Jesus Christ 

Superstar. In zijn oeuvre komt de hele naoorlogse 

katholieke muziekgeschiedenis wel zo’n beetje aan 

bod. 
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CONCERT 

Henk Govaart (1944-1988) 



 

In de woorden van Jurriaan: “mijn vaders muziek 

ligt uitstekend in het gehoor, is niet moeilijk in te 

studeren, en omdat het meeste meerstemmig is, is 

het toch leuk voor koren om te zingen.” 

  

Iedereen welkom om mee te zingen! 

Alle zangers en zangeressen die op koren van 

Henk Govaart hebben gezongen, zijn van harte 

welkom om mee te zingen op het herinneringscon-

cert.  

En dan wordt niet alleen gedacht aan de leden van 

kerkkoren, maar ook aan de oud-leerlingen en do-

centen van de voormalige Scholengemeenschap 

Nieuwelant, die zongen in het koor van Henk Go-

vaart en Aad Diepstraten. 

En eigenlijk is iedereen welkom die in aanraking 

wil komen met het gevarieerde repertoire van 

Henk Govaart. 

 

Belevingsavond 

De herinneringsavond moet niet al te officieel ver-

lopen, aldus Jurriaan. Het moet een laagdrempelige 

belevingsavond worden, met volop gelegenheid 

elkaar te ontmoeten. 

Bestemd voor zangers en voor luisteraars. 

 

Concert en repetities 

Het concert vindt plaats op zaterdag 19 oktober, 

aanvang: 20.00 uur. Kerk open vanaf 19.30 uur. 

Er zijn drie gezamenlijke repetities: op woensdag 

2, 9 en 16 oktober in de H. Hartkerk, vanaf 19.30 

uur. 
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HUMOR 
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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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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:       Silvio Jonge     (06-51218288) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 oktober 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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), 

penningmeester: vacature, Jolanda Konings (lid), Cok-

ke 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 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


