
 1 

 

 

 

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jaarverslag over de jaren 

 

 

 

 

 

 

    2012 en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Schiedam, september 2015 

 

 

 

 

 

 

          



 2 

 

        Jaarverslag 2012 en 2013 
 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam    1 
 
Inhoudsopgave          2 
 
Bestuursverslag                                               3 
  
 Algemene inleiding             3 
 
 Samenstelling bestuur        3 
 
 Verslag activiteiten in 2012 en 2013      4 
 

Verantwoording over de uitgaven in 2012 en 2013    6 
 
Jaarrekening gecombineerd over de jaren 2012 en 2013    7 
 

Balans per 31 december 2012 en 2013       7 
 
Staat van Baten en lasten over de perioden 2012 en 2013   8 
 
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten   9 

 
Meerjarenoverzicht sinds de aanvang van de Stichting    11 
 
Sociaal maatschappelijke activiteiten       13 
 

Activiteiten in 2012          13 
 
Activiteiten in 2013         15 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

 

        Jaarverslag 2012 en 2013 
 

Bestuursverslag 
 

Algemene Inleiding 

 

De stichting is opgericht op 14 juli 2004 met als doelstelling: het in stand houden van 
de Heilig Hartkerk te Schiedam, met zijn culturele, historische en sociale waarden. 
 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 

* het verwerven van fondsen, ter besteding aan de restauratie en onderhoud 
van het kerkgebouw van de Heilig Hart Kerk 

 

* het ondersteunen van alle activiteiten die tot doel hebben het gebouw van de 
Heilig Hart Kerk in stand te houden 

 

en alle overige wettige middelen 
 
 

Samenstelling bestuur 
 

Gedurende de jaren 2012 en 2013 bestond het bestuur van de stichting uit de 
volgende leden: 
 

Jan Bekkers      Voorzitter en A-lid 
 

Pascal Visee      Secretaris en A-lid 
 

Jack de Rond     Penningmeester en A-lid 
       tot  september 2012 , 
 

Louis van Poppel B-lid tot september 2013                                                    
Penningmeester en  
A-lid vanaf september 2013 

 

Jolanda Konings     A-lid 
 

Cokke Lansbergen     B-lid 
 

Jan Franken      A-lid, vanaf februari 2012 
 
In de statuten van de stichting is bepaald dat het bestuur van de stichting wordt 
gevormd door ten minste 3 en maximaal 5 A-leden en maximaal 2 B-leden. 
 

De A-leden zijn onafhankelijk van het parochiebestuur en hebben volledig stemrecht. 
De leden van het dagelijks bestuur worden uit de A-leden gekozen. 
De B-leden worden benoemd op voordracht van het parochiebestuur. Deze leden 
hebben volledig toegang tot de vergaderingen en volledig adviesrecht maar alleen 
stemrecht bij het wijzigen van de statuten. 
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        Jaarverslag 2012 en 2013 

 

 

Verslag van de activiteiten in de jaren 2012 en 2013 

 

De Stichting is in de jaren 2012 en 2013 verschillende malen bij elkaar geweest over 
de navolgende onderwerpen: 
 
 
Plannen omtrent het Souterrain 
 
Begin 2012 werd definitief afscheid genomen van het plan in samenwerking met 
ondernemer Serdar Koker, waarbij het Souterrain aan deze ondernemer verhuurd 
zou gaan worden. De gemeente bleek definitief geen toestemming te geven 
vanwege het ontbreken van de benodigde parkeerplaatsen. 
 
Door het Stichtingsbestuur is vervolgens gebrainstormd over een nieuw plan, onder 
meer middels een gesprek met Peer Houben. (Bouwinspecteur Bisdom Haarlem) 
Ook is in september 2012 een gesprek geweest met wethouder Zorg en Welzijn, 
Johan Grijzen om de inzichten van de gemeente Schiedam te begrijpen. 
 
Uiteindelijk heeft dit een vijftal varianten opgeleverd, te weten 
 
Variant 1 Niets doen na het plaatsen van het scherm 
Variant 2 De ruimte voor het scherm permanent verhuren aan bijv. een artsengroep 
Variant 3 De ruimte voor het scherm in gebruik nemen voor pastorieactiviteiten 
Variant 4 Algehele verbouwing 
Variant 5 Verkoop pastorie en met de verkoopprijs het souterrain geschikt maken 
voor overige activiteiten. 
 
Na verdere bestudering is uiteindelijk variant 5 gekozen als voorkeursvariant. 
 
Begin 2013 is een taxatie uitgevoerd door Wassenaar makelaars, ter onderbouwing  
van scenario 5  
 
In 2013 is dit verder uitgewerkt en voorgelegd aan de deelcommissie Heilig Hart 
kerk. Vervolgens is het voorstel aangeboden aan het parochiebestuur  en in de 
Bestuursvergadering van 15 oktober 2013 toegelicht.  
Het Parochiebestuur heeft hier terughoudend positief op gereageerd, met als 
aandachtspunten de financiële onderbouwing en de mogelijke consequenties in het 
kader van de onzekere toekomst van de HH kerk. 
 
Gezien het achterblijven van belangstelling van potentiële huurders is het voorstel 
door het Stichtingsbestuur in 2014 voorlopig gestopt. 
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Jaarverslag 2012 en 2013 

 
 
Nieuwe penningmeester 
In september 2012 is Jack de Rond op eigen verzoek afgetreden als 
penningmeester. In december 2012 is tijdens een diner en onder dankzegging van 
zijn werkzaamheden afscheid van hem genomen. In september 2013 is Louis van 
Poppel benoemd tot nieuwe penningmeester 
 
Statuten Stichting 
In 2013 is door het Bisdom de wens te kennen gegeven om door middel van een 
statutenwijziging de Stichting dichter bij de RK kerk te brengen, onder meer door de 
Stichting de status van “katholiek” te geven.  Dit heeft onder andere consequenties 
voor het (niet meer) kunnen  werven van bepaalde fondsen. Hierover wordt verder 
overleg gepleegd met het Bisdom.    
 
Vrienden Stichting 
In november 2012 is een bijeenkomst georganiseerd voor de Vrienden van de 
Stichting en andere belangstellenden om de plannen rond het souterrain verder toe 
te lichten. 
In beide verslagjaren zijn brieven verzonden aan de donateurs voor hun jaarlijkse 
bijdragen. 
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Jaarverslag 2012 en 2013 

 

 

Verantwoording over de uitgaven in de jaren 2012 en 2013 

 

2012 

 

Naast de laatste jaren fors gestegen bankkosten, (€ 104,72) zijn door de Stichting 
wederom de internetkosten t.b.v. de deelparochie H. Hart voor haar rekening 
genomen. (€ 474,63) In 2012 betaalden wij voor de laatste maal de verschuldigde 
kosten t.b.v. onze inschrijving bij de kamer van koophandel. 
 
 
2013 

 
Ten behoeve van de hiervoor genoemde variant 5 hebben wij de pastorie op  
verkoopwaarde laten taxeren. De daarmede gepaard gaande kosten zijn door de 
Stichting voor haar rekening genomen. (€ 222,46) 
 
Tevens is door de Stichting een bijdrage geleverd voor de realisatie van de stenen 
oprit voor de pastorie. (€ 1.695,00) 
 
Ook is in 2013 aangevangen met de totstandkoming van het scherm. In het jaar 2013 
doteerde de Stichting een bedrag van € 1.863,15 
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Jaarverslag 2012 en 2013 

 

 

Jaarrekeningen 2012 en 2013 
 

BALANS per 31 DECEMBER  

 

     31 december  2013  31 december 2012 
 
ACTIVA 

 

Vorderingen       435      592 
 
 
Liquide middelen 
Kas          0       291 
Rabobank, Rekening-courant    687    2.651 
Rabobank, Spaarrekening        44.000            40.000 
 
                                44.687          42.942 
 
             _______                              _____ 
 
Totaal             45.122         43.534 
                      ======            ======  
 
 
 
 
 
 
PASSIVA 

 

Eigen vermogen           45.122        43.534 
 
 
 
 
 
 
             _______                              _____ 
 
Totaal             45.122         43.534 
                      ======            ======  
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Jaarverslag 2012 en 2013 
 

Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari 2012 tot en met 
31 december 2013 
 

FONDSENWERVING Werkelijk Werkelijk  

 2013 2012  

Baten uit eigen fondsenwerving    

- Bijdrage charitatieve Fondsen 0 0  

- Jaarbijdragen leden Club van 100 5.513         5.645  

- Bijdrage Kerkbestuur 0 0  

- Eenmalige bijdragen leden voor het leven 

Club van 100 

0 0  

- Bijdrage bedrijfsleven 0 0  

- Overige donateurs Club van 100 0 0  

- Overige inkomsten 0 0  

 5.513 5.645  

Kosten eigen fondsenwerving    

- Drukwerk  KvK en kosten mailing 0 0  
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen 

fondsenwerving) 

(0,0%) 0,0%)  

    

NETTO BATEN 5.513 5.645  

    

Rentebaten 435 592  

    

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR 

DOELSTELLING 

5.948 6.237  

    

    

BESTEDINGEN 

 

Toegezegde subsidies heilig Hartkerk 

   

    

                                                                                                     

- Bijdragen (zie specificatie bladzijde 10) 3.780 0  

- Overige 580 0  

 4.360   

    

Uitvoeringskosten eigen organisatie  0 557  

    

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING 4.360 557  

    

    

OVERSCHOT / TEKORT 1.588 5.680  
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Jaarverslag 2012 en 2013 

 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

 

Algemeen 
Alle bedragen luiden in euro’s. 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
Alle activa en passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 

Toegezegde subsidies worden in het jaar van toezegging in de staat van baten en lasten 

verantwoord. 

Toelichting op de balans per 31 december 2013 
Vorderingen 

De specificatie is als volgt: 

                   2013      2012 

Te ontvangen rente op beleggingsrekening 435 592 

Totaal 435 592 

 

 
Eigen vermogen 

Het verloop van het eigen vermogen blijkt uit onderstaand overzicht. 

   Totaal 

Stand per 31 december 2011   37.854 

Resultaat boekjaar 2012 en 2013   7.268 

Stand per 31 december 2013   45.122 
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Jaarverslag 2012 en 2013 

 
 

Verleende subsidies aan de Heilig Hartkerk 

De specificatie is als volgt: 

 

 

                         

        2013    2012             

 

Bijdrage  oprit pastorie     1.695       0                

Taxatiekosten Pastorie        222 

Scherm in kerk      1.863             

 

         ____________________________ 

Totaal         3.780   0            

 

 

 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 

De specificatie is als volgt: 

 

        2013  2012 

 

Bankkosten           105       65 

Kosten Internet Provider         475     468 

Kosten KvK               24 

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

Totaal            580                    557 
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Jaarverslag 2012 en 2013 

 

Meerjarenoverzicht 
De onderstaande tabel geef inzicht in het totaal van de activiteiten van de stichting sinds 

haar oprichting. 

 

FONDSENWERVING 

      

  Totaal 2013 2012 2004 - 

2011 

Baten uit eigen fondsenwerving      

- Bijdrage charitatieve fondsen  83.189             83.189 

- Jaarbijdragen leden Club van 

100 

 62.412 5.513 5.645 51.254 

- Bijdrage Kerkbestuur  20.000   20.000 

- Leden voor het leven Club van 

100 

 8.100   8.100 

- Bijdrage bedrijfsleven  73.900   73.900 

- Overige donateurs Club van 100  26.672   26.672 

- Overige inkomsten     5.309    5.309 

                                                                                     279.582  5.645 268.424 

Kosten eigen fondsenwerving      

- Drukwerk  317 0 0 317 

(Kosten eigen fondsenwerving in 

% van baten uit eigen 

fondsenwerving) 

 0,1%   0,1% 

           

NETTO BATEN  279.265 0 0 268.107 

      

Rentebaten  8.871 435 592 7.844 

           

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR 

DOELSTELLING 

 288.136 5.948 6.237 275.951 
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BESTEDINGEN 

 

 

 
Jaarverslag 2012 en 2013 

  Totaal 2013 2012 2004- 

2011 

Toegezegde subsidies Heilig 

Hartkerk 

     

- Groot onderhoud      233.987 0 0 233.987 

- Overige  6.807 3.781  0 3.026 

  240.794 3.781 0 237.013 

      

Uitvoeringskosten eigen 

organisatie 

 2.220 579 557         1.084 

           

TOTAAL BESTEED AAN 

DOELSTELLING 

 243.014 4.360 557 238.097 

         

           

SALDO  45.122 1.588 5.680 37.854 
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Jaarverslag 2012 en 2013 
 

Sociaal Maatschappelijke activiteiten 
In zowel kerkgebouw als pastorie is in 2012 en 2013 een reeks van sociale en 

culturele activiteiten georganiseerd. We noemen hier: 

 

Activiteiten in 2012 
 

Elke tweede dinsdag van de maand wordt in de zaal van de pastorie de wijklunch 

gehouden. De lunch is een activiteit in samenwerking met Wijkcentrum Zuid. Uit een 

subsidie is dit jaar een nieuw keukenblok en uitbreiding van de kookmogelijkheden 

bekostigd. Hierdoor is het nog beter mogelijk in de keuken van de pastorie te koken 

voor grote groepen mensen.  
 

Wegens groot enthousiasme kreeg het vervolg: de cursussen kunstgeschiedenis in de 

zaal van de pastorie. Acht woensdagmiddagen was de grote zaal bezet door 

kunstliefhebbers die zich door cursusleider Lilian Boes lieten bijpraten over Dutch 

Design en Amerikaanse kunst van voor en na de Tweede Wereldoorlog.   
 

Wijkbewoonster Gertrude Egbers gaf tijdens vijf bijeenkomsten de muziekcursus 

“Maalpalen door de eeuwen heen”. Elke cursusmiddag stond een andere mijlpaal in de 

muziekgeschiedenis centraal. Zowel Parijse virtuozen als Liszt en Chopin, als de 

Amerikaanse ragtime en Gershwin en Bernstein passeerden de revue. Op 19 december 

gaf Gertrude Egbers een lezing “Kerstmuziek door de eeuwen heen”.  
 

Vijf avonden was er in de zaal van de pastorie een filmavond. De avonden zijn opgezet 

ter ontspanning en ter versteviging van de contacten in de wijk. De films zijn 

laagdrempelig en de financiële bijdrage is een vrijwillige. 
 

Enkele weken voor Pasen werd een vastenmaaltijd gehouden. De maaltijd was een 

eenvoudige dis met Hollandse en Ethiopische elementen. Dit, omdat de opbrengst van de 

collecte na deze maaltijd ging naar een opbouwproject in de sloppenwijken van Addis 

Abeba in Ethiopië. 
 

Er waren bijzondere evenementen in de kerk zoals de vertolking van de Lucaspassie op 

Goede Vrijdag 6 april. De muziek was van de hand van Gorzenees Marco Kalkman en werd 

uitgevoerd door koor en diverse solisten begeleid op piano en altsaxofoon.  

Op tweede Paasdag was er een Indonesische viering in de Heilig Hartkerk. Onder aanwezig-

heid van de Indonesische ambassadeur en met begeleiding van een Javaans Gamelanorkest 

en met drie koren en enkele danseressen in traditionele Indonesische kleding werd een 

kleurrijke viering gehouden. De kerk telde deze Paasmiddag ruim 800 bezoekers.   
 

Op de zondag voor Pasen zijn er door de kinderen vele Palmpaasstokken gebracht aan 

ouderen en zieken in de wijk.  
 

De Zonnebloem organiseerde in de zaal van de pastorie diverse middagen voor ouderen 

en zieken. Zo was er de Lentemiddag op 4 april, de Herfstmiddag op 18 oktober en als 

afsluiting van het jaar de Kerstviering op 18 december.  
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Jaarverslag 2012 en 2013 

 

In april en november zijn er, zoals elk jaar, weer grote rommelmarkt gehouden. De 

opbrengst van deze dagen zijn niet alleen in euro’s uit te drukken. De wijd en zijd 

bekend staande rommelmarkten hebben ook een sociale functie en een 

milieutechnische; immers weggooien is zonde, een ander blij maken met een artikel 

voor een bescheiden prijs, des te beter! 

 

Op 4 oktober-Werelddierendag gingen de kerkdeuren open voor dieren en hun baasjes 

van Schiedam en omstreken voor de dierenzegening. Achterin de kerk werd de ruimte 

speciaal ingericht voor de dieren. Voor de kerk kon iedereen een kijkje nemen in de 

dierenambulance. De avond verliep onder grote belangstelling van jong en oud, 

Schiedammers, maar ook belangstellenden uit de wijdere omgeving en de pers in de 

persoon van journalisten en fotografen.  

 

In de maanden oktober en november was er een reeks van vier lezingen in de cyclus De 

beginselen van de Romaanse Mens in de zaal van de pastorie. Elke avond stond een ander 

aspect centraal zoals ‘Wie is die Romaanse Mens?’, ‘De uitingen van de Romaanse Mens’ 

en ‘De strijdbare Romaanse Mens’.  

 

Al sinds jaren is de Heilig Hartkerk vertegenwoordigd in het Wijkbeheersoverleg. Dit is 

een formeel overleg tussen bewonersvereniging, politie, de basisscholen, het 

wijkcentrum, de straatteams en de Gorzenkerk. Centraal staat de leefbaarheid in de wijk.  

 

Maandelijks is er een brievenschrijfactie voor Amnesty International om te pleiten voor 

gewetensgevangenen en voor een eerlijk juridisch proces.  

 

Zoals elk jaar is er in april een Kleding inzamelingsactie voor Mensen in Nood. In de 

Adventtijd werden er houdbare levensmiddelen ingezameld en vervolgens gebracht 

naar de Voedselbank in Schiedam-centrum. 

 

Op zaterdag 6 oktober kwam de Schiedamse gemeenteraad met burgemeester 

Leemhuis-Stout een bezoek brengen aan de Heilig Hartkerk. Het bezoek vond plaats als 

onderdeel van een werkbezoek aan de Gorzen om de ‘Eigen Kracht’ van de wijk te 

bepalen. De delegatie kreeg een klein rapport overhandigd waarin de sociale betekenis 

van de Heilig Hartkerk werd belicht.    

 

Ruim 200 schoolkinderen deden in dit jaar de inmiddels populaire Speurtocht door de 

Kerk. Zij maken kennis met de architectuur, symboliek, het orgel, liturgie en historie van 

de kerk.  

 

De zondag voor kerstmis is er de Kerstlichtjestocht voor kinderen. Vanaf Molen De Nolet 

lopen de kinderen met vaders en moeders en opa’s en oma’s door de sfeervol verlichte 

straten van de Gorzen. De grote ster op de toren van de kerk wijst de weg naar het 

kerstkind. Bij het stalletje wordt een verhaal voorgelezen en is er muziek. De 

deelnemende kinderen worden uitgenodigd een speelgoedje mee te nemen. Het 

speelgoed gaat via Actie Schoenendoos naar kinderen in noodgebieden. Als afsluiting 

van de tocht is er warme chocolademelk met lekkers. 
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Jaarverslag 2012 en 2013 

 

 

Activiteiten in 2013 
 

Door het jaar heen zijn er diverse koren te gast in de Heilig Hartkerk, te noemen zijn de 

Oostercantorij en dit jaar in het bijzonder het ensemble At Once dat op 21 juni een 

concert verzorgde. De muziek sloeg een brug tussen klassiek en gospel. Op 19 oktober 

was er een herinneringsconcert rond organist, dirigent en componist Henk Govaart. Vele 

koorleden uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis verzorgden dit concert met 

repertoire van Govaart.   

 

Op verschillende vrijdagavonden door het jaar zijn er in de pastorie filmavonden 

georganiseerd. De pastorie is dan echt de huiskamer van de wijk. Onder het genot van 

een kleine versnapering wordt de film samen bekeken en na afloop nog wat na 

geborreld.  

 

Gedurende het seizoen 2013 – 2014 deden zes leerlingen van scholengemeenschap 

Spieringshoek hun maatschappelijke stage bij de Heilig Hartkerk. Zij hielpen vooral met 

praktische zaken zoals de kerstversiering aanbrengen, de rommelmarkten en de 

Kerstlichtjestocht.  

 

Om de onderlinge band in de wijk te verstevigen is er sinds jaren een maandelijkse 

wijklunch in de zaal van de pastorie. De wijklunch werd georganiseerd in samenwerking 

met wijkcentrum Zuid. Tijdens de wijklunch van 16 april schoven negen kinderen aan, in 

het kader van het project Mijn Wijk Jouw Wijk in Zuid. In het project onderzochten 

kinderen hoe de wijk is opgebouwd en ingericht en wat de gevolgen hiervan zijn voor de 

leefbaarheid van de wijk. De kinderen presenteerden hun bevindingen aan de 

deelnemers van de wijkmaaltijd. Tim besluit zijn verhaal met: ‘Het leukste van het 

project vond ik dat we de toren van de Heilig Hartkerk hebben beklommen en dat we 

een rondleiding kregen van een architect.’  

 

Op 14 juni is er in de Liduinakapel een bijzondere Liduinaviering gehouden. De dag 

ervoor is de kapel verder verfraaid met twee glas-in-loodpanelen van kunstenaar Henk 

van Kooy.  

 

Op de zondag voor Pasen zijn er door de kinderen zo’n 50 Palmpaasstokken gebracht 

aan ouderen en zieken in de wijk.  

 

Opnieuw zijn er in 2013 in de zaal van de pastorie cursussen kunstgeschiedenis en 

muziekgeschiedenis gegeven. De belangstelling voor deze cursussen was groot.  

 

De Zonnebloem organiseerde in 2013 diverse middagen voor ouderen en zieken in de 

zaal van de pastorie. Zo was er in april de Lentemiddag en in december de Kerstviering. 
 

In april en oktober werden de traditionele rommelmarkten gehouden. Zo’n 30 

vrijwilligers zijn hier bij actief en zetten zich in door spullen op te halen, uit te zoeken, te 

verkopen en op te ruimen of dragen zorg voor de catering tijdens de rommelmarkt. De 

opbrengst komt geheel ten goede aan de in stand houding van de Heilig Hartkerk.  
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Jaarverslag 2012 en 2013 

 

Maandelijks is er een brievenschrijfactie voor Amnesty International om te pleiten voor 

gewetensgevangenen en voor een eerlijk juridisch proces.  

 

Zoals elk jaar was er in april en in de maand oktober een kledinginzamelingsactie voor 

Mensen in Nood. Een ieder kan gebruikte kleding en ander textiel brengen en afgeven bij 

de pastorie.  

 

Ruim 200 kinderen van de groepen 3 en 7 van drie basisscholen, doen in het voorjaar in 

onze kerk de inmiddels bekende en populaire Speurtocht door de Kerk. Zij maken 

kennis met de architectuur, de symboliek, het orgel, liturgie en historie van de Heilig 

Hartkerk. De groepjes die met foto’s op zoek gaan naar de verschillende posten in de 

kerk, worden elk begeleid door een ouder. De speurtocht blijkt steeds weer leuk en 

leerzaam voor jong en oud.  

 

De zondag voor kerstmis is er de Kerstlichtjestocht voor kinderen. De tocht begint bij 

molen De Nolet waar iedereen een lichtje krijgen uitgereikt. De stoet gaat door de 

sfeervol verlichte straten van de Gorzen en eindigt bij de kerststal in de kerk. De 

kinderen worden uitgenodigd een speelgoedje mee te nemen dat via Actie 

Schoenendoos gezonden wordt naar kinderen in noodgebieden.    

 

In de weken voor kerstmis zijn houdbare levensmiddelen ingezameld ten behoeve van 

de Voedselbank. De levensmiddelen zijn gebracht naar de Voedselbank in Schiedam-

centrum waar men zeer blij was met de extra bijdrage voor de voedselpakketten.    

 

Opnieuw was er in het najaar een lezingencyclus onder de noemer de Romaanse Mens. 

De lezingen werden verzorgd door Dhr. Frans Rosier. 

 

Op 27 oktober is het kunstscherm feestelijk geopend door burgemeester Lamers. Het 

kunstscherm is bedoeld om de kerk naar behoefte kleiner en groter te maken. Het 

scherm is flexibel en kan worden neergezet en ook weer worden weggehaald. Het 

scherm toont vier afbeeldingen die de band tussen de Heilig Hartkerk met de wijk de 

Gorzen verbeelden. De kunstwerken zijn op bijzondere wijze tot stand gekomen: 

Honderden kinderen van de basisscholen St Willibrordus, St Bernardus, St Jozef en 

Wijkschool de Gorzen hebben kleine tekeningen gemaakt van het Schreiershuisje, molen 

De Nolet, het fietsersbruggetje over de Westerhaven en de Heilig Hartkerk. Kunstenaar 

Jeroen Staal heeft deze tekeningen bijeengebracht en gecomponeerd tot grote 

afbeeldingen van de genoemde vier bouwwerken in de Gorzen. De kinderen die de kerk 

binnenkomen gaan vaak op zoek naar hun eigen tekening in het kunstscherm.   

 

Nadere informatie over alle activiteiten in en om de Heilig Hartkerk is ook te vinden op: 

www.heilighartkerk.nl 

 

Voor beide jaren geldt bovendien, dat de met ons samenwerkende basisscholen vele 

malen verantwoordelijk waren voor een uitverkocht huis. 

 


