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Een levend gebed 
Na onze vakanties mogen we weer beginnen aan 

een nieuw seizoen. Een ieder zal wel zijn eigen 

uitdagingen hebben. Momenten waar je naar uit-

kijkt en dingen waar je van weg wilt vluchten.  

Binnenkort verschijnt weer in onze parochie de 

brochure over ons aanbod geloofsverdieping, met 

als jaarthema “Raken aan de Bron”. Er is een veel-

belovende openingsbijeenkomst (vrijdagavond 21 

september, Pax Christikerk) met Leo Fijen, over de 

reis van je hoofd naar je hart.  

En er is nog meer: op 11 oktober zal het jaar van 

het geloof van start gaan. Dit naar aanleiding van 

het feit dat het op die dag 50 jaar geleden het Vati-

caans Concilie geopend is. En bisschop Mgr. Van 

den Hende zal dit jaar openen met een Eucharistie-

viering in onze basiliek!  

Dus heel veel aanbod voor het heil van onze ziel. 

Hoe ga je hiermee om? In het leven word je dik-

wijls heen en weer geslingerd tussen twee polen: 

gebrek aan gevoel van eigenwaarde en een gevoel 

van machteloosheid. Het is een hele kunst om bij 

jezelf een behoorlijk zelfrespect te ontwikkelen. 

Voor je eigen mening uitkomen als anderen zelf-

verzekerd optreden, is niet altijd gemakkelijk. 

Vaak heb je dan het gevoel van “anderen kunnen 

alles beter.” En in deze tijd van economische en 

politieke crisis, opkomende werkloosheid, kan er 

gemakkelijk een gevoel van machteloosheid ont-

staan.  

Zijn er voor deze gevoelens medicijnen? Jaren ge-

leden heb ik zelf een medicijn ontdekt om mijn 

eigenwaarde en machteloosheid een plek te geven, 

tijdens een retraite voor mijn diakenwijding in een 

klooster in Megen. Daar kwam ik in aanraking met 

het leven van ’t heilig bruurke’ van Megen, Ever-

ardus Witte (1868 – 1950). Wie was deze francis-

caanse broeder Everardus? Zijn leven lang pro-

beerde hij te luisteren naar zijn ziel, op zoek naar 

de Bron. En dat was een hele reis, een heel avon-

tuur.  

Op jonge leeftijd groeit bij hem het verlangen om 

priester te worden. Maar al gauw blijkt dat de stu-

die te zwaar voor hem is. Hij moet zijn ideaal op-

geven en komt weer thuis bij zijn ouders. Hij gaat 

dan op zoek naar een andere bestemming. Hij te-

kende altijd al graag en wil wel kunstschilder wor-

den, maar dat vindt zijn vader geen beroep voor 

zijn zoon. Hij wordt bakkersleerling en gaat dage-

lijks de deuren langs om brood te bezorgen. Door 

bemiddeling komt hij op den duur toch in de leer 

MET BRANDEND HART 
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bij een kunst-/kerkschilder. Everardus leert er het 

vak, hij heeft talent. Maar hij komt steeds meer tot 

besef dat hier zijn bestemming ook niet ligt. Al is 

het niet mogelijk om priester te worden, in zijn 

hart blijft zijn religieuze roeping leven.  

Uiteindelijk wordt hij broeder-portier in Megen. 

Dertig jaar lang is hij portier van het klooster. Een 

kleurrijk gezelschap komt bij hem aan de poort: 

zwervers, daklozen, ouderen en jonge echtparen 

die hem om gebed vragen voor een goede toe-

komst. Hij luistert naar hen, is sober met woorden 

en stelt hen op hun gemak. Steeds meer vragen 

mensen hem om gebed. Hij zegt dan altijd: “We 

zullen er samen voor bidden.” Op zijn bidprentje 

staat: “Everardus was een oprecht en vroom man, 

die de eenzaamheid beminde, die hongerde naar 

inwendige stilte om gretig te luisteren naar wat 

God hem ingaf. Voor zijn medebroeders en de 

mensen die hem kenden, was hij een levend gebed 

geworden.” 
 

pastor Charles Duynstee 

 
 
 

 
De herinneringen die je later wilt hebben, 

moet je nu maken. 
 

Bond zonder Naam 
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Op zondag 23 september 2012 

zal in de Heilig Hartkerk  

de Eucharistieviering muzikaal 

worden opgeluisterd door 
  

de Oostercantorij de Oostercantorij de Oostercantorij    
o.l.v. Andries Stamo.l.v. Andries Stamo.l.v. Andries Stam   

      

aanvang: 09.30 uur  
 

Het koor zingt liederen uit de 

renaissance- en barokperiode.  

Iedereen is van harte welkom  

om de mooie muziek, die de cantorij  

brengt, te komen beluisteren. 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

 

 

 

 

Zondag 2 september 

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,  

Violetta Johanna van Riet. 

Voor alle overleden vrijwilligers, weldoeners en 

pastores van onze H. Hartgemeenschap. 

 

Zondag 9 september 

Jaap Bel, 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,  

Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler,  

Piet Wijnen. Voor alle overleden vrijwilligers en 

weldoeners van onze H. Hartgemeenschap. 

   

Zondag 16 september 

Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes,  

Toon Heinsbroek, ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, Ben Schueler. Voor alle overleden 

pastores van onze H. Hartgemeenschap. 

   

Zondag 23 september 

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. 

Voor alle overleden vrijwilligers en weldoeners 

van onze H. Hartgemeenschap. 

 

Zondag 30 september 

Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes,  

Toon Heinsbroek, Jan Joore, ouders Van der Pas – 

Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler. Voor alle 

overleden pastores van onze H. Hartgemeenschap. 

 

MISINTENTIES 
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4 oktober 2012 
van 18.30 tot 20.00 uur 

AVOND van FRANCISCUS 
Zegening van jouw huisdier 

in de H. Hartkerk. 

Kijk in de Gorzenklok van oktober! 



 

 

 

 

 
 

 

Misintenties in onze kerk 
De afgelopen maanden heeft de pastoraatsgroep de 

misintenties en gebedsintenties in onze geloofsge-

meenschap onder de loep genomen. De lijst inten-

ties is ontstaan doordat er wat gewoontegetrouw 

mee werd omgegaan. Dat is niet de bedoeling. Het 

woord zegt het al: een intentie is een speciaal aan-

bevolen (gedachtenis)gebed in de viering.  

Om elke misintentie tot zijn recht te laten komen 

in onze viering, gaan we er vanaf deze maand op 

de volgende manier mee om: wanneer iemand uit 

onze gemeenschap of in onze kerk een uitvaart 

heeft gehad, wordt de betreffende persoon zes keer 

afgelezen. Dit ongeacht de opbrengst van de col-

lecte, want bidden voor onze overledenen moet 

niet afhankelijk zijn van een collectebedrag. De 

zes vieringen waarin voor de overledene wordt ge-

beden, zullen worden overlegd met de familie. 

Daarna is het natuurlijk altijd mogelijk om een 

misintentie op te geven. Dit kan bij Henk de Heer.  

Het komt voor dat onze geloofsgemeenschap een 

overlijdenskaart ontvangt van iemand die aan onze 

gemeenschap is verbonden, maar bijvoorbeeld bui-

ten de stad woonde. In een dergelijk geval wordt 

deze persoon drie opeenvolgende weken afgelezen 

bij de misintenties.  

Ook wordt er in onze gemeenschap regelmatig ge-

beden voor oud-pastores, voormalige kosters en 

weldoeners. Nu kent onze gemeenschap natuurlijk 

een lange reeks van mensen die zich op een bijzon-

dere manier hebben ingezet voor onze kerk. Bij de 

misintenties zullen we deze mensen dan ook geza-

menlijk gedenken.  

Een misintentie voor een bepaalde zondag kunt u 

opgeven bij Henk de Heer. Hij is bereikbaar op 

010-4347475 of via henk@hdeheer.nl. Alle misin-

tenties die tijdig zijn gemeld, worden zoals gebrui-

kelijk vermeld in de Gorzenklok. 

Voor de gebedsintenties geldt dat deze op het blad 

achter in de kerk worden opgeschreven, en in die-

zelfde viering worden afgelezen. Het is niet de be-

doeling dat daar overleden dierbaren worden ge-

noemd, dat zijn immers misintenties. Het blad is 

bestemd voor actuele noden. U kunt schrijven: 

‘Voor het welslagen van een operatie’. Of: ‘Voor 

mijn kleinkinderen’. Wilt u graag dat uw overleden 

dierbare met naam genoemd wordt, dan kunt u een 

misintentie opgeven bij Henk de Heer. Dient zich 

kort voor de viering zo'n misintentie aan, meldt u 

dit dan tijdig aan onze koster Margo Heinsbroek. 

Zij zal de naam van uw dierbare bij de af te lezen 
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misintenties noteren. Hieraan zijn kosten verbon-

den, te weten € 8.  
We hopen dat door zo om te gaan met de intenties, 

deze in onze vieringen de aandacht krijgen die zij 

verdienen.  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar 

aanleiding van dit stukje, neemt u dan contact op 

met de pastoraatsgroep in de persoon van Marian 

Bergwerf (010-4737879).  
 

de pastoraatsgroep 

 
  

 

 

 

 

Nieuwe cursus Kunstgeschiedenis 

Iconen, Italiaans glas en beroemde verzamelaars 
 

Wegens aanhoudend enthousiasme organiseren we 

dit najaar opnieuw een kunsthistorische lezingen-

reeks! U kunt zich weer inschrijven voor een cur-

sus onder leiding van Lilian Boes, op acht woens-

dagmiddagen vanaf 19 september (met uitzonde-

ring van 24 oktober), van 14.00 tot 16.00 uur. 

De bijeenkomsten Kunstgeschiedenis behandelen 

de volgende thema’s (in willekeurige volgorde en 

onder voorbehoud): 
 

• Glaskunst in Scandinavië en Italië 

• Fotografie en beeldende kunst: een hechte rela-

tie 

• De Nederlandse identiteit in de beeldende 

kunst? 

• De rol van licht in beeldende kunst 

• Iconen 

• Amerikaanse kunst van 1960 tot 1980 

• Beroemde verzamelaars en hun collectie 

• Spraakmakende ontwerpers: grensvlak mode 

en beeldende kunst 
 

Dit keer wordt ook aandacht geschonken aan één 

van de tentoonstellingen in het Stedelijk Museum 

Schiedam, waaraan in overleg een bezoek gebracht 

zal worden. 

Om deel te nemen aan deze cursus is kennis van 

kunst niet noodzakelijk, het is juist bedoeld ter in-

troductie in de kunstgeschiedenis. De lezingen-

reeks zal echter ook de ‘gevorderde’ cursist vol-

doende uitdaging bieden. 

Locatie: pastorie Heilig Hartkerk, Lekstraat 55 

Kosten: € 56,- (met OntdekSchiedam.Nu-pas € 4,- 

korting) 

Aanmelden kan bij Ineke Hagen, de cultuurscout 

van Schiedam-Zuid: 

E-Mail: ineke@stichtingmooiwerk.nl  

Tel: 010-2734780  
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De Heilige Kruisverheffing is een feest in de litur-

gie van de Katholieke Kerk dat op 14 september 

wordt gevierd. Het wordt eveneens gevierd in de 

Oosterse orthodoxie.  

De oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse vie-

ring van de kerkwijding van de basiliek van het 

Heilig Graf in Jeruzalem, die samenviel met de 

vondst van het Heilig Kruis door Sint Helena.  

De wijding vond plaats op 13 september 335. Deze 

basiliek staat volgens de overlevering op de plaats 

waar Christus tussen kruisdood en verrijzenis lag 

opgebaard. 
 

Gedurende het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het 

kruis aan het volk getoond. Volgens de traditie heeft 

aan dit kruis Jezus geleden.  

Het kruis is volgens de traditie gevonden door He-

lena, moeder van Constantijn de Grote, die rond 

324 naar Jeruzalem pelgrimeerde. Daar liet zij uit-

gravingen doen, waarbij ook de grafkelder ontdekt 

zou zijn. Voor het eerst wordt hierover bericht in 

325 door Eusebius van Caesarea.  

Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van bis-

schop Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Mi-

laan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van 

Cyrrhus. Uit het jaar 383 is een verslag van de reli-

gieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar Je-

ruzalem maakte. 
 

Op de plaats van de gevonden grafkelder, achter 

Golgotha, liet Helena de basiliek van het Heilig 

Graf bouwen. Het kruis werd door Helena gedeeld; 

een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen 

schonk zij aan Constantinopel en Rome. De vondst 

van het heilig kruis leidde vooral vanaf de kruis-

tochten tot een onstuitbare verspreiding van kruis-

relieken en daarmee ook tot verspreiding van het 

feest van de Kruisverheffing. Bovendien heeft de 

verspreiding van de Cisterciënzers en Trappisten 

over Europa een rol gespeeld, aangezien in hun 

spiritualiteit de Kruisverheffing van bijzonder be-

lang is. Het tonen van het kruis als teken van ver-

lossing door Christus, verspreidde zich zo door de 

hele Kerk. 
 

Rechtstreeks aansluitend op het feest van de Kruis-

verheffing is de gedachtenis van Onze-Lieve-

Vrouw van Smarten, gewijd aan het verdriet en 

lijden van Maria. Deze gedachtenis is steeds op 15 

september. 
 

Bron: www.beleven.org 
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Tijdens vakanties probeert ons gezin altijd de juiste 

mix te vinden tussen ontspannen en ontdekken. 

Twee dagen ‘zon ontvluchten’ onder een parasol of 

in een zwembad, worden afgewisseld met één dag 

‘zon trotseren’ tijdens het opsnuiven van cultuur. 

Dat laatste moet je ruim zien: het loopt van histori-

sche gebouwen bekijken tot het bestuderen van de 

inhoud van winkels en boetiekjes. 

De terugreis van onze vakantie bracht ons in de 

Franse streek Bourgondië. Voor wie de lezingen 

van de heer Frans Rosier wel eens heeft meege-

maakt, of zijn boeken heeft bestudeerd, een beken-

de streek. Hier wemelt het van de romaanse kerkjes. 

Van klein tot wat groter, in stadjes als Cluny, Taizé, 

Vezelay, Autun, Tournus, Paray Le Monial. Het 

stadje Cluny, waar ooit het machtigste klooster van 

Europa stond, beschermd door enkele kastelen, be-

zat honderden jaren lang de grootste Christelijke 

kerk ter wereld. In de nasleep van de Franse Revo-

lutie is het gebouw grotendeels afgebroken. Sinds 

2011 is de kerk - met gebruik van digitale technie-

ken - weer te bewonderen, alsof die nooit weg is 

geweest. Grote draaibare beeldschermen en een 

iPad scheppen een nieuwe realiteit die je weer mid-

denin de kerk doet wanen. Zouden middeleeuwse 

mensen ons met al die digitale apparaten hebben 

bezig gezien, de vakantie was op een brandstapel 

geëindigd! 

Een kleine versie van de gigantische romaanse kerk 

van Cluny bezochten we twee zwembaddagen later: 

de Sacré-Coeur (Heilig Hart) in Paray Le Monial, 

waar Jezus aan de zeventiende-eeuwse non Marga-

retha Maria verscheen en opdracht gaf tot de vere-

ring van het Heilig Hart. Tussen 1850 en 1950 was 

de verering van het H. Hart op zijn hoogtepunt en 

kregen honderden kerken de naam “Heilig Hart”. 

Ons oude dekenaat kende zelfs twee H. Hartkerken. 

Eén in het Rotterdamse deel van Mathenesse en een 

in de Gorzen. Ter onderscheid kreeg de Gorzenkerk 

tijdelijk de benaming “kerk van het Allerheiligst 

Hart van Jezus”. Verschil moet er zijn, nietwaar? 

Het eerste wat in Paray Le Monial opvalt, zijn de 

geestelijken die een terrasje pikken of in groepjes 

door de stad lopen. De kerk konden we niet gelijk 

in: er was een begrafenis, direct gevolgd door een 

bruiloft. Dus eerst maar eens de stad rondgereden in 

een vierpersoons-fietsvoertuig. Na terugkomst rond 

de kerk gelopen. De architectuur van de romaanse 

kerk is prachtig sober, vooral de waterval aan ka-

pellen aan de koorzijde maakt indruk. Met het hu-

welijk vlot het nog niet. Paray Le Monial lijkt te 

beschikken over een priesteroverschot; drie pries-
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ters, waaronder een kardinaal (herkenbaar aan zijn 

rode solideo-hoofddeksel) houden zich bezig met 

de kerkelijke inzegening van het huwelijk. En een 

strijkerskwartet worstelt zich door Bachs Jesu blei-

bet meine Freude. Eindelijk, na ruim een uur moch-

ten het bruidspaar en mijn gezin van koelte en bran-

dende zonnestralen wisselen. 

De ‘eerste H. Hartkerk’ te Paray Le Monial, Frankrijk. 
 

Het interieur van de Sacré-Coeur viel toch wat te-

gen. Niet zo luisterrijk als ik in een toch niet onbe-

langrijke basiliek verwacht had. Onwillekeurig ga 

je dan vergelijken met onze H. Hartkerk. Op een 

aantal facetten wint de Gorzenkerk. Zo bevat de 

Sacré-Coeur slechts één klein H. Hartbeeldje tegen-

over twee grote beelden in de Gorzen. Verder be-

schikt de basiliek vreemd genoeg niet over een pijp-

orgel. De wens tot aanschaf bestaat wel, want in een 

van de zijkoren staat een potje waarin geld kan wor-

den gedoneerd voor een echt kerkorgel. Zowel de 

Gorzenkerk als de Franse basiliek bezitten één glas-

in-loodraam met de afbeelding van het Heilig Hart. 

Indrukwekkend vind ik de hoeveelheid verschillen-

de H. Hartkaarsen in de Sacré-Coeur. Gezien de 

prijs van de kaarsen – het dubbele van die in de 

Gorzen – is de marktwerking ook in Paray Le Mo-

nial binnengedrongen. Voor gelovigen lijkt de prijs 

niet problematisch; er branden tientallen kaarsjes. 

Het mooiste in de basiliek is de afzuiginstallatie van 

de kaarsenwalm. Prachtig onopvallend weggewerkt 

in de muur. 

Na een bezoek aan de winkel van het Heilig Hart-

atelier keren we terug naar de camping. Het bezoek 

aan Bourgondië was hoe dan ook een mooi toefje 

op onze vakantie. Op de terugreis naar Nederland 

schieten we vlak na het dorpje Saint-Désert de snel-

weg op. “De heilige van de toetjes”, grap ik tegen 

mijn kinderen. “Waar de Germanen voor alles en 

nog wat aparte goden hadden, hebben wij katholie-

ken heiligen”. Nog een kleine 800 kilometer en we 

zijn weer thuis… 
 

Henry de Wolf 
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Schrijven loont 

Wonderen bestaan. Politieke gevangenen worden 

vrijgelaten. In de verste landen, onder soms kwaad-

aardige regimes. En u, brievenschrijvers in Schie-

dam, heeft daar soms iets aan bijgedragen.  
 

Amnesty International bericht met enige regelmaat 

over gevangenen die hun cel mogen verlaten.  

Zo werd de Zuid-Koreaanse vredesactivist Moon 

Myung-jin op 29 juni voorwaardelijk vrijgelaten. 

Moon Myung-jin reisde de hele wereld over om 

zich in te zetten voor vrede. Vanwege zijn verzet 

tegen oorlog weigerde hij in dienst te gaan. In 

maart 2011 werd hij hiervoor tot 18 maanden ge-

vangenisstraf veroordeeld. 

“Ik kreeg veel brieven van Amnesty-aanhangers. 

Ik heb deze mensen nooit ontmoet. Maar hun 

woorden betekenden zoveel voor me. Ik wil hen 

hiervoor bedanken.” 
 

Hard werk 

Jabbar Savalan, een student uit Azerbeidzjan, werd 

tot tweeënhalf jaar gevangenis veroordeeld omdat 

hij via Facebook opriep om tegen de regering te 

demonstreren. Na 11 maanden kwam hij eind 2011 

na een presidentieel pardon vrij.  

Zijn advocaat noemde zijn vrijlating een overwin-

ning voor Amnesty.  

Jabar zei: “Het is fijn weer bij vrienden en familie 

te zijn. Amnesty International is een symbool van 

mensenrechten en vrijheid, overal in de wereld. Ik 

ben dankbaar voor al het harde werk dat uw orga-

nisatie verzet.”   

De brieven van Amnesty-activisten gaven de blin-

de Chinese mensenrechtenactivist en advocaat 

Chen Guangcheng, het gevoel dat hij niet vergeten 

was. Hij ontsnapte eind april aan zijn huisarrest, 

door over een muur te klimmen en met een kennis 

in een auto weg te rijden. Op dit moment verblijft 

hij met zijn gezin in de Verenigde Staten. Hier is 

hij aan een studie rechten begonnen. “Ik dank alle 

Amnesty-aanhangers wereldwijd voor hun blijven-

de steun en zorg om mijn familie. Als ik de kans 

krijg, zal ik iedereen persoonlijk bedanken.” 
  

De familie van Chen Guangcheng wordt nog 

steeds lastiggevallen door de Chinese autoriteiten. 

Uw steun blijft daarom hard nodig. Voor Chens 

familie, maar ook voor vele anderen. 

Meer weten? Kijk op: 

www.amnesty.nl/watpastbijmij  
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Zondag 2 september  
22e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel van 

Nel de Heer. Voorganger:  

pastor Charles Duynstee 

Deut. 4,1-2+2,6-8 / Marcus 7,1-8+14-15+21-23 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen 

koffie of thee in de pastorie. 
 

Maandag 3 september   
H. Gregorius de Grote 
 

Woensdag 5 september 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Vrijdag 7 september  Eerste Vrijdag 
 

Zaterdag 8 september  Maria Geboorte 
 

Zondag 9 september 
23e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor 

o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorg.: pastoor A.A. van Well 

Tijdens de viering zal een gezamenlijke ziekenzal-

ving plaatsvinden (zie blz. 15). 

Jesaja 35,4-7a / Marcus 7,31-37 

 

Maandag 10 september  Beheercommissie 

De commissie vergadert om 19.30 uur in de pastorie. 
 

Woensdag 12 september 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 13 september  
H. Johannes Chrysostomus 
 

Vrijdag 14 september   
Kruisverheffing (zie blz. 6) 

AGENDA 
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Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: 

‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van 

buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn 

de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem 

onrein maken.’ Marcus 7,14-15 

Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er 

gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe 

meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig 

onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs 

doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’ 

Marcus 7,36-37 



 

Zaterdag 15 september  O.L.V. van Smarten 
 

Zondag 16 september 

24e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel. 

Voorg.: pastoor A.A. van Well 

Jesaja 50,5-9a / Marcus 8,27-35 

 

Dinsdag 18 september Wijklunch 

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 19 september 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

 

Donderdag 20 september  
Openingsviering voor het nieuwe schooljaar van 

de St. Jozefschool. Aanvang: half 10.  

Iedereen is daarbij van harte welkom. 
 

Vrijdag 21 september 
H. Matteüs, apostel en evangelist 

 

Zondag 23 september 
25e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van De Ooster-

cantorij o.l.v. Andries Stam. 

Voorganger: 

pastor Charles Duynstee  

Wijsheid 2,12+17-20 / Marcus 9,30-37 

 

Woensdag 26 september 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

 
Donderdag 27 september  H. Vincentius de Paul 

 

Vrijdag 28 september  H. Wenceslaus 

 

Zaterdag 29 september 
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  aartsengelen 
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Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: 

‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, 

zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want 

ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar 

wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal 

het behouden.  Marcus 8,34-35 

Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan 

de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal 

hij uit de dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, 

maar durfden hem geen vragen te stellen.  

Marcus 9,31-32  



 

DOOR U VOOR U (2) 
 

Zondag 30 september 
26e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor.  

Voorg.: pastor Coert Biesjot 

Numeri 11,25-29 / Marcus 9,38-43+45+47-48 

Voor in uw agenda: 
 

Donderdag 4 oktober 
Dierenzegening, aanvang 18.30 uur.  

Let op de aankondiging met programma in de vol-

gende Gorzenklok. 
 

Zondag 7 oktober 
Gezinsviering op m.m.v. kinderkoor.  

Voorganger: Kees Koeleman.  
 

 

 

 

 

 

Gespreksgroep over Doornse catechismus 

wordt vervolgd 
Afgelopen jaar hebben ongeveer tien mensen mee-

gedaan aan de gespreksgroep rond de Doornse ca-

techismus. Dat is een klein boekje, geschreven 

door dertien predikanten van de PKN.  

Ze stellen daarin in 52 hoofdstukjes kernachtig een 

aantal vragen aan de orde uit onze christelijke ge-

loofstraditie. Een willekeurige selectie: Wie is God? 

Bestaat er een hel? Wat is bidden? Is de mens goed 

of slecht? 

Afgelopen seizoen zijn we tot vraag 20 gekomen. 

Dus we kunnen nog even vooruit. Het boekje biedt 

veel stof tot nadenken en uitwisselen. Soms kun je 

merken dat het vanuit een protestantse invalshoek 

is geschreven, maar daar kun je dan weer over pra-

ten met elkaar.  

De groep staat open voor nieuwe deelnemers.  

De bijeenkomsten zijn maandelijks op donderdag-

middagen, van 14.00 uur tot 15.30 uur.  

Kosten: een vrije bijdrage en de aanschaf van het 

boekje: Doornse catechismus, een uitgave van Kok 

Kampen.  

Meer informatie en opgave: Lidwien Meijer,  

lidwien.meijer@kpnmail.nl of telefoon: 4266032.  

 

Het boekje heeft inmiddels een vervolg: Doornse 

levenskunst. Hierin staan 52 thema’s beschreven 
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Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede 

weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen 

om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de 

verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter 

verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee 

handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het 

onblusbare vuur. Marcus 9,42-43 



 

die te maken hebben met ons leven met God, met 
onszelf en met anderen. Zoals: humor, werk, een-
voud, gastvrijheid, luisteren, bidden, macht.  
Dus de gespreksgroep kan nog even vooruit! Maar 
hoe dan ook zijn deze boekjes beide de moeite 
waard om thuis te lezen en te overdenken.  
 

Lidwien Meijer 
 
 
 

 
 

 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Deze maand begint het nieuwe seizoen. De scholen 
zijn weer van start gegaan. En op donderdag 20 
september komt de Jozefschool naar onze kerk 
voor de openingviering van dit schooljaar.  
Aanvang: half 10. Een ieder is van harte welkom 
in deze viering. 
 

Ook dit seizoen wordt er weer een cursus kunstge-
schiedenis verzorgd door Lilian Boes. 
Het thema van deze serie is: Iconen, Italiaans glas 

en beroemde verzamelaars. 

De cursusmiddagen zijn op woensdag van 14.00 
tot 16.00 uur in de zaal van de pastorie. Ook u kunt 
aan de cursus deelnemen. (zie ook op blz. 5) 
 

Natuurlijk zal ook de maandelijkse wijklunch in 
het nieuwe seizoen weer worden gehouden. De 
eerstvolgende is op dinsdag 18 september. Vergeet 
u zich niet aan te melden? Dit kan bij Corry Smits, 
Ted Konings of bij het wijkcentrum in de Dwars-
straat. Aanvang van de maaltijd 12.00 uur. 
 

Op zondag 9 september zal er een gezamenlijke 
ziekenzalving worden gehouden. Al eerder heeft in 
onze kerk deze indrukwekkende plechtigheid 
plaatsgehad. U leest hierover meer op blz. 15 
 

Op 23 september zal de Oostercantorij de viering 
in onze kerk komen opluisteren. De aanvang van 
de viering is zoals gebruikelijk half 10. De Ooster-
cantorij staat onder leiding van Andries Stam en 
brengt prachtige gezangen ten gehore uit de tijd 
van de Renaissance en Barok. Meer dan de moeite 
waard om in de viering van 23 september in onze 
kerk te komen luisteren!  
  

Vanaf september zijn er weer de gebruikelijke 
doordeweekse Eucharistievieringen. Deze worden 
gehouden in de dagkapel in de pastorie op woens-
dagochtend om half 10. Voorganger is pastor C. 
Biesjot. Aansluitend is er tijd voor een gezamenlijk 
kopje koffie.  
 

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

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



 

 
 

 
 

 

De deelgemeenschap St. Jan-Visitatie houdt op za-

terdag 6 oktober een ‘zingdag’. Op het programma 

staan liederen van Henk Jongerius, passend bij de-

ze tijd in het kerkelijk jaar. Ook minder bekende 

gezangen van zijn hand uit de bundel ‘Gezangen 

van Liturgie’, worden vertolkt. Een en ander gebeurt 

onder leiding van Theo Menting (leken-dominicaan), 

cantor en dirigent in de kloosterkerk van Huissen. 

Henk Jongerius zelf, dominicaan en auteur van ve-

le liedteksten, is ook aanwezig voor een toelich-

ting. 

Iedereen die graag zingt is van harte welkom! 

Neem dan zelf brood mee; voor koffie en thee 

wordt gezorgd in de St. Jan-Visitatiekerk op de 

Mgr. Nolenslaan 99, van 11.00 tot 15.30 uur. Een 

half uur eerder gaan de deuren open en is er koffie. 

Graag even aanmelden via het secretariaat op num-

mer 010 - 4735066 (op dinsdag- tot en met vrij-

dagmorgen) of via: 

geloofsverdieping.parochiedegoedeherder@hotmail.nl  

 

 
 

 

 

 

'Jaar van het geloof' opent in Schiedam 

Met een pontificale Eucharistieviering wordt in 

Schiedam het 'Jaar van het geloof' geopend voor 

het bisdom Rotterdam. Op 11 oktober komt bis-

schop Van den Hende naar de basiliek Liduina en 

OLV Rozenkrans om een begin te maken met de 

viering van dit internationale geloofsjaar. De vie-

ring begint om 19.00 uur.  
 

Van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013 wordt 

wereldwijd in de Rooms-katholieke kerk het Jaar 

van het geloof gevierd. Paus Benedictus XVI heeft 

dit bijzondere jaar in zijn brief Porta Fidei van 11 

oktober 2011 aangekondigd. Het jaar is een uitno-

diging aan alle gelovigen voor een authentieke en 

hernieuwde bekering tot de Heer. ‘Een jaar dat is 

opgebouwd uit een waarachtige belijdenis van het 

geloof, een intensieve viering van het geloof en 

een daadwerkelijk getuigenis van het geloof’, 

schrijft de bisschop van Rotterdam in zijn uitnodi-

gingsbrief. 

Het bisdom jaarprogramma ontwikkelt dat met ge-

bed, studie en ontmoeting en wil alle ruimte geven 

aan de viering van het Jaar van het Geloof. Het 

programma is opgebouwd uit elementen van leren,  
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DE GOEDE HERDER 



 

vieren en dienen en kent een diversiteit aan th-

ma’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 jaar-

programma te vinden en een ‘Gebed om Geloof’. 

 

 
 

 

 

 

 

Graag uw bijzondere aandacht voor het volgende: 

Op zondag 9 september zal in de Heilig Hartkerk, 

tijdens de Eucharistieviering van 9.30 uur een ge-

zamenlijke ziekenzalving plaatsvinden.  
 

Voor wie is deze ziekenzalving bedoeld? 

Het gaat in eerste instantie om oudere parochianen 

die kenbaar maken hieraan deel te willen nemen. 

Dus men hoeft beslist niet ziek te zijn! We spreken 

daarom de laatste jaren ook wel van het Sacrament 

van de Derde Levensfase.  

U wordt ouder. Het is goed om daarbij stil te staan 

en uitdrukkelijk in deze ‘herfst van het leven’ bin-

nen de parochiegemeenschap Gods hulp en de 

kracht van de H. Geest te vragen.  

De ziekenzalving is, zo leert de ervaring, ook voor 

de naaste familie en andere directe relaties van 

grote betekenis. Zij staan om u heen in deze perio-

de. Graag nodigen wij ook hen uit bij deze plech-

tigheid aanwezig te zijn. 
 

Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen 

heeft of nog wat meer zou willen weten. In een 

korte bezinningsbijeenkomst willen we daar graag 

op ingaan. Deze heeft plaats op woensdag 5 sep-

tember om 10.30 uur in de zaal van de pastorie. 
 

Graag vernemen we of u de ziekenzalving wenst te 

ontvangen. Op blz. 16 vindt u een formuliertje dat 

u kunt invullen. U kunt daarop ook aangeven of u 

zelf vervoer heeft, of dat de parochie voor een gra-

tis kerktaxi moet zorgen. 
 

Het formulier kunt u bezorgen bij de pastorie van 

de H. Hartkerk, Lekstraat 55, 3114SC Schiedam. 

Uiterlijk 5 september willen wij graag weten op 

hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Indien ge-

wenst kunt u ook telefonisch informatie krijgen via 

Corry Smits, tel: 4268711. 

Ik hoop u hiermee duidelijk te hebben ingelicht en 

hoop dat u tot een besluit kunt komen dat in deze 
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SACRAMENT 



 

fase van uw leven het meest passend is.  

U kunt mij bellen van 1 tot 4 sept. tussen 19.00 en 

21.00 uur.  
 

 

Corry Smits, 

lid van de pastoraatsgroep 
 

 
_  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _        

 
 

De Heer/Mevr.  

 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

 
……………………...………………….…………………………………………………………………….….. 

 
…………………………………………………...………………………………………………………………. 

(u mag meerdere personen invullen op dit strookje) 

 

Adres  

 
……………………….…………………………………………………………………………………………… 

 
Tel. nr.  …………….………………………….………………………………….…………………….. 

 

 

◊ Wil(len) deelnemen aan de ziekenzalving op 9 

september om 09.30 uur  

◊ Wil(len) deelnemen aan bezinningsbijeenkomst 

op 5 september om 10.30 uur  

◊ Wil(len) graag vervoer naar de kerk en terug op 9 

september  

◊ Wil(len) graag vervoer naar de pastorie en terug 

op 5 september 
 

(aankruisen wat van toepassing is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _        

 
 

 

 

 

Het is inmiddels een jaar geleden dat bisschop Van 

den Hende in de H. Hartkerk voorging in de start-

viering van parochie De Goede Herder. Die viering 

werd muzikaal opgeluisterd door een groot DGH- 
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DOOR U VOOR U (3) 
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gelegenheidskoor, waarvan de leden afkomstig wa-

ren uit diverse deelgemeenschappen. 

In de voorbereiding van die viering overleg je met 

diverse betrokkenen bij het koor. Opmerkelijk was 

dat alle muzikanten en dirigenten van het DGH-

gelegenheidskoor, binding met de Gorzen hebben. 

Ondergetekende is er geboren en opgegroeid, 

evenals de organist/dirigent van de basiliek, Bas 

van Houte. Nel de Heer bespeelt al ruim vijftien 

jaar het orgel in onze kerk. Jurriaan Govaart heeft 

er het H. Hartkoor geleid, evenals zijn vader Henk. 

En de oma van Jurriaan (Annie Wijzenbroek) was 

zangeres en reserve-pianiste van diverse koren uit 

de Gorzen. 

Verrassend was dat ook de Maassluise dirigent Pe-

ter Bergmans, een geboren Vlaardinger en getogen 

Schiedammer bleek, met raakvlakken met de Gor-

zen. Zijn moeder woonde er en zat er jarenlang op 

een koor. Enkele weken na de viering mailt Peter 

een koorfoto, die hij gevonden heeft in een album 

van zijn moeder, Francyna Bergmans-Smit. Dit 

was het begin van een speurtocht. 

Mevr. Bergmans, 93 jaar inmiddels, heeft een ge-

zondheid en alertheid die iedereen zich wel zou 

wensen. Zij is beter bekend onder de naam Zus 

Smit, “als jongste van het gezin werd ik met ‘zus’ 

aangesproken, zoals mijn jongste broer ’broer’ 

werd genoemd. Dat was toen gebruikelijk.” Drie 

van haar oudere zussen staan ook op de foto: Nel, 

Cor en Jo. En haar vriendin Loes Koetsenruijter, 

die in een verzorgingstehuis in Rotterdam woont, 

zo vertelt mevr. Bergmans. 

De naam van het koor is niet opzienbarend: Ge-

mengd koor Gorsche. Het koor is één van de afde-

lingen van de KKG: Katholieke Kring Gorzen. In 

die tijd was het (uitgebreide!) verenigingsleven 

verzuild georganiseerd en de KKG was één van de 

organisaties in de H. Hartparochie. Een mooie bij-

komstigheid was dat de Gorzenkerk beschikte over 

een groot souterrain, “Het Parochiehuis”, waarin 
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behalve kerkelijke, vooral ook sociale activiteiten 

konden plaatsvinden. (Het souterrain is er nog 

steeds, een door het bisdom goedgekeurd plan voor 

heringebruikname ligt al een paar jaar klaar, maar 

helaas werken nog niet alle instanties mee.) 

Maar terug naar de ’goeie ouwe tijd’. Een Gorzen-

klok uit 1935 (!) leert dat verder een jongenskoor, 

een meisjeskoor en een toneelvereniging tot de 

KKG behoren. (Katholieke jongeren konden ook 

dansen en biljarten “onder de kerk”, maar het is 

onduidelijk of dit activiteiten van de KKG waren). 

Wekelijks oefenden de koren. Maandagavond het 

gemengde koor, woensdagmiddag het jongens-

koor, woensdagavond de toneelvereniging, vrij-

dagmiddag het meisjeskoor. Bij alle activiteiten 

was pianist/dirigent Kees Vredebregt betrokken. 

Behalve zijn activiteiten bij deze ‘wereldlijke’ ge-

zelschappen bespeelde Vredebregt het orgel ter on-

dersteuning van het kerkelijk herenkoor Ad Majo-

rem Dei Gloriam (voorloper van het H. Hartkoor) 

en het kerkelijk jongenskoor. Meisjes en vrouwen 

zongen toen nog niet tijdens kerkvieringen! 

 

De foto van het gemengd koor Gorsche is op 5 no-

vember op onze website www.heilighartkerk.nl ge-

plaatst, en diverse mensen hebben sindsdien gerea-

geerd. Zelfs uit Duitsland kwamen reacties!  

De onlangs overleden Mieke Govaart – als koor-

zanger en paukenist ook actief in de startviering 

van de Goede Herderparochie - herkende haar 

moeder, Annie Wijzenbroek. De moeder en tante 

van onze koster Margo Heinsbroek staan op de fo-

to, Ton en Toos Franken. En natuurlijk werd Kees 

Vredebregt door vele personen herkend. Ria Et-

man – nog steeds actief als sopraan bij het dames-

koor van de basiliek – zit naast de gezusters Smit 

op de foto. Kees de Wolf herkent zijn tante, Jo 

Verduin en haar vader.  
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Deelvergroting van de foto: (boven, v.l.n.r.): voorzitter Kees 

van de Water, dirigent Kees Vredebregt, dhr. Vierboom, Loes 

Koetsenruijter. (Onder, v.l.n.r.): Ria Etman, Cor Smit en 

Francyna (Zus) Smit. 



 

Toon en An de Leede noemen onder meer Henk 

Hartendorp, Kees van de Water (voorzitter van het 

koor) en reserve-organist van het kerkkoor, Henk 

van der Meer.  

De broers Piet en Mari Hengst staan op de foto, 

evenals mevr. Vollering-Ruigrok (ook nog in le-

ven!), Rina Kruithof, dhr. Vierboom, Louise 

Koogje en Jo Braak. “Jo is tijdens de oorlog omge-

komen bij een geallieerde aanval op een trein”, 

weet mevr. Wil van Duikeren, tot begin dit jaar alt 

in het H. Hartkoor. Het is niet 100% zeker dat me-

vr. Van Duikeren zelf op de foto staat, hoewel ze 

toen wel lid van het koor was. 

De dames Bergmans, Etman en Van Duikeren her-

inneren zich de foto nog heel goed. Gemaakt in het 

begin van de oorlog, september/oktober 1940, tij-

dens een korenconcours. Per autobus werd via 

Delft gereisd, tot vlak bij Ypenburg, waar in een 

zaal de zangwedstrijd werd gehouden. Hoewel in 

Ypenburg veel Duitse soldaten gelegerd waren, 

herinnert niemand zich hun aanwezigheid bij het 

concours.  

Het Gorsche-koor oefende wekelijks, maar trad 

slechts één keer per jaar op. Mevr. Bergmans: “We 

deden het vooral voor de lol, het wekelijks uitje”. 

Op het programma in Ypenburg stonden een ver-

plicht lied en een keuzelied, te beoordelen door 

een jury. Een van de twee was een Weense Wals. 

Hoe de liederen precies gingen, kan geen van de 

geïnterviewde dames zich nog herinneren. Mevr. 

Bergmans diept uit haar geheugen nog een frag-

ment op: “… een gouden zonnebal, nu ligt hij in de 

weide...” 

Wat mij aan de foto opviel, is dat de 38 koorleden 

niet alleen glimla-

chend op de foto staan, 

maar stuk voor stuk 

ook een bepaalde trots 

uitstraalden.  

“Weet u nog welke 

plaats het koor eigen-

lijk op het concours 

behaalde”, vraag ik 

mevr. Bergmans. “Ja 

hoor, de eerste.”, ant-

woordt ze achteloos, 

waarna er een brede 

glimlach op haar ge-

zicht verschijnt. 

 

De foto van het winnend Gorzenkoor was de eerste 

van een serie groepsfoto’s die als gevolg van di-

verse interviews bij de redactie binnenkwam. Fo-

to’s van meisjeskoren (via mevr. Jo Leliveld-Kools  
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FAMILIEBERICHTEN 

en mevr. Tonnij de Wolf), uitstapjes van de katho-

lieke Vrouwenbond (foto’s bij een vliegtuig en een 

autobus, van mevr. Jacobs-Vrijdag), nog twee fo-

to’s van meisjesgroepen (mevr. Wil van Duikeren-

Kooyman en mevr. Ria Etman). Foto’s waarop al-

tijd een geestelijke staat, èn organist/dirigent Kees 

Vredebregt. Zijn naam is meer dan vier decennia 

onlosmakelijk verbonden aan muzikale activiteiten 

in en onder de Gorzenkerk. 

Nog niet alle foto’s zijn gedateerd en van enkele 

foto’s zijn nog nauwelijks personen herkend. 

Neemt u eens een kijkje op onze website!  

In de pastorie hangen vanaf september afdrukken 

van deze foto’s. Reacties zijn welkom bij de redac-

tie van de Gorzenklok. 

Henry de Wolf 

 

 

 

 
 
 
 

Op zondag 5 augustus 2012 werden na de Mis in 

onze kerk gedoopt 
 

Amaia Moore en Gisele Borgia 
 

Wij feliciteren de ouders, peters en meters,  

familie vrienden en kennissen met deze  

heugelijke gebeurtenis! 
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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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Op zondag 23 september 2012 

zal in de Heilig Hartkerk 

de Eucharistieviering muzikaal 

worden opgeluisterd door 

de Oostercantorij 
o.l.v. Andries Stam 

www.oostercantorij.nl  

aanvang: 09.30 uur 

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 in de Gorzenklok van oktober! 

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


