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Onder de titel 'een blijvende waarde' wordt dit jaar 

- ook in onze parochie -  de kerkbalans gehouden. 

Er is nogal wat publiciteit geweest het afgelopen 

jaar over kerkgebouwen. Noodgedwongen moeten 

er nogal wat kerken gesloten worden. Dat geldt 

niet alleen voor onze katholieke kerk. Ook de pro-

testante kerken hebben te maken met het teruglo-

pen van het aantal leden, en een dalend kerkbe-

zoek. Dat brengt met zich mee dat de zorg  om een 

kerkgebouw te onderhouden onevenredige lasten 

voor de parochies en protestante gemeenten met 

zich mee brengt. De kerken staan voor een groot 

gedeelte zelf voor de kosten van het onderhoud. 

Als het om rijksmonumenten gaat, draagt de staat 

wel bij in de onderhoudskosten, maar die bijdrage 

is relatief laag in vergelijking met de totale financi-

ele lasten.  

Ook in Schiedam is het sluiten van kerken een ge-

geven, eveneens zowel bij de protestanten als bij 

ons. Onze Gorzenkerk is tot nog toe open kunnen 

blijven. Dat is vooral te danken aan de inzet van 

zeer velen. De resultaten zijn zichtbaar: het groot 

onderhoud is voor een groot gedeelte klaar. In de 

loop van dit jaar komt alles gereed. Zo kan het ge-

bouw er weer voor jaren tegen. Laten we hopen dat 

onze parochie een vitale gemeenschap blijft, ook 

als zij straks op gaat in het grotere geheel van het 

'cluster beneden maas', gevormd door de parochies 

van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Zo lang 

er een hechte en levendige groep parochianen blijft 

die er behoefte aan heeft om wekelijks samen te 

komen om te bidden en te zingen, om eucharistie 

te vieren of een woorddienst te houden, zo lang 

blijft een gebouw nodig. En voor de Gorzen is dat 

de Heilig Hartkerk. De kans dat de kerk open blijft 

wordt des te groter, als rond het liturgisch gebeuren 

ook aan de andere wezenlijke taken van de kerk 

vorm blijft worden gegeven; geloofsonderricht, 

diaconie en gemeenschapsopbouw. Dat houdt ook 

in dat de geloofsgemeenschap een rol vervult in 

het leefbaar houden van de wijk. De kerk heeft een 

taak voor de samenleving en dat krijgt in heel tast-

bare zaken gestalte, zoals het reeds op bescheiden 

schaal gebeurt. De contacten tussen de parochie en 

de wijk zijn de laatste tijd verstevigd. 

Onze parochie kan ook alleen vitaal blijven , als er 

voldoende financiële armslag blijft om de activitei-

ten te kunnen  ontplooien. Vandaar ook hier de ac-

tie kerkbalans. Die bevelen we van harte bij u aan. 

Het is bemoedigend dat de inkomsten toenemen. 

Gelukkig doet het kerkbestuur vaak geen vergeefs 
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beroep op de parochianen om geldelijke steun. Ve-

len zien in de Gorzenkerk een gebouw van 

'blijvende waarde' en dan staat het feit dat het gaat 

om een gemeentelijk monument niet voorop. Die 

blijvende waarde ontleent het gebouw aan het ge-

bruik dat wij als geloofsgemeenschap er van ma-

ken. 

Laten we hopen op een mooi resultaat van de actie 

kerkbalans 2009. Het kerkbestuur is u heel dank-

baar voor de gulle deelname van zoveel mogelijk 

bewoners van de Gorzen. Dan maken we eens te 

meer waar, onze lijfspreuk: Samen sterk voor de 

Gorzenkerk. Alle goeds voor u en uw dierbaren,   
 

p. J.F. de Rooij  scj. Adm par. 
 

 

 

 

 

 

Een kijkje in de kloosterkeuken. 

"In de franciscaanse spiritualiteit nemen eenvoud 

en soberheid een grote plaats in. Voor het koken 

houdt dat in, dat ik met eerbied wil koken: eerbied 

voor de aarde, voor mens en dier."  

Dat schrijft de claris Chiara Bots o.s.c in het kook-

boek 'Gezond leven, bezield eten'.  

Zuster Chiara Bots was van 1999 tot 2005 abdis 

van het Clarissenklooster in Megen. Daarna werd 

ze hoofd van de keuken. 

De eenvoudige recepten sluiten aan bij het kerke-

lijk jaar, te beginnen met de Advent. Ze worden 

afgewisseld met bezinnende teksten van Megense 

clarissen, spreuken en opmerkingen uit het gasten-

boek. Het boek is geïllustreerd met foto's van zus-

ters en de kloostertuin, waar veel van de ingrediën-

ten waarmee gekookt wordt, vandaan komen. 

 

Chiara Bots o.s.c.  

Gezond leven, 

bezield eten. 

Uitgeverij 

Ten Have, 

Kampen 

2008 

144 blz, 

€ 19,90 

 

BOEKEN 
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MISINTENTIES  MISINTENTIES  

 

Zondag 1 februari 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duike-
ren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Lau-
rentius Geerdes, Toon Heinsbroek, Johanna 
Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 
Nellie Kouwenhoven, Elisabeth Helena van Noordt, 
Aad Osterholt, Piet van Potten, Cornelis Magtildus 
Ronteltap, Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Henderina Maria Wilhelmi-
na Vermeulen – Schoenmakers, overledenen familie 
Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
 
Zondag 8 februari 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duike-
ren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering 
– Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 
Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, ouders 
Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus 
Hulspas, ouders Jeup – Franken, overleden familie 
Kerkhof, ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jaco-
bus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt,  ouders 
Van der Pas – Van Mil, ouders Van der Plas – Lips, 
Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van 
der Knaap, Josephus Vredebregt, Piet Wijnen, Luud 
en Lenie van 't Zelfde.  
 
Zondag 15 februari 
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 
familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara 
Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Don-
kers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van 
Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heins-
broek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ou-
ders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, 
Hubert Everard Maria – Melchers, Elisabeth Helena 
van Noordt, ouders Over de Vest – Franken, Piet van 
Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, 
ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't 
Zelfde. 
 
Zondag 22 februari 
Uit dankbaarheid voor mijn 80ste verjaardag, Ar-
noldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Lauren-
tius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Koreman – 
Brandstëdt, Laurentius Franciscus Anthonius Meijer, 
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben 
Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en 
Lenie van 't Zelfde, uit dankbaarheid voor een 80-
jarige moeder en oma. 
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Afscheid secretaris 
Omdat zijn (maximale) dubbele termijn van acht 
jaar kerkbestuurslid er op zat, heeft het kerkbestuur 
node afscheid genomen van zijn secretaris, Ted 
Konings. Op de laatste vergadering die hij als se-
cretaris bijwoonde, op 15 december 2008, sprak 
voorzitter pater De Rooij de vertrekkende secreta-
ris toe. Toegewijd, ontwapenend, recht uit het hart 
sprekend, zijn de eigenschappen die de voorzitter 
zeer in Ted wist te waarderen. 
Behalve in zijn secretariaatstaken heeft Ted zich 
laten gelden in de strijd om het voortbestaan van 
de kerk. Hij was de initiator van de gehouden en-
quête en heeft zich zeer ingezet om de maatschap-
pelijke contacten in de wijk en met ouderenorgani-
saties te verstevigen. Niet zonder succes, zoals bij-
voorbeeld blijkt uit het project Gezond in Zuid, 
waarvan hij een van de dragende krachten is. 
Als lid van de pastoraatsgroep blijft Ted nauw be-
trokken bij de parochie. Verder blijft hij onder 
meer de parochieleden-administratie verzorgen, 
evenals de contacten met de wijk en de jongeren. 
 

Vacature secretaris  
De ontstane vacature van secretaris heeft het kerk-
bestuur nog niet ingevuld. Tot een definitief be-
sluit hierover is genomen, worden de taken van 
secretaris waargenomen door Henry de Wolf en 
Cokke Lansbergen.  
Had u altijd al secretaris willen worden in een dy-
namisch kerkbestuur in kerkelijk spannende tijden 
(behalve de lopende zaken, staan de ontwikkeling 
van de kelder op de agenda, evenals een aanpas-
sing van de kerkruimte en de clustering van paro-
chies), dan kunt u voor informatie of aanmelding 
terecht bij een van de kerkbestuursleden (zie de 
achterzijde van deze Gorzenklok).  
Mocht u in een andere hoedanigheid dan secretaris 
het kerkbestuur willen versterken, ook dan zien wij 
graag uit naar uw reactie. 
 

Welkom nieuw lid  
Het kerkbestuur is blij te melden dat met ingang 
van januari 2009 Liesbeth Dingenouts is toegetre-
den tot het kerkbestuur. Enkele vergaderingen 
heeft zij al bijgewoond als geïnteresseerd kandi-
daat-lid. Liesbeth is al actief in de bezoekgroep en 
als sopraan in het H. Hartkoor.  
In de Gorzen is ze een bekend gezicht als oud-
bibliothecaresse van de bibliotheek in de Lely-
straat. Liesbeth: van harte welkom en veel plezier 
en succes toegewenst. 
 

Het Kerkbestuur 

KERKBESTUUR 
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Aswoensdagviering 

Toevallig sprak ik vandaag met twee meisjes van 

dertien die een spreekbeurt moeten houden over 

islam en christendom, over de verschillen tussen 

beide religies. De Islam kent de Ramadan, het 

christendom de Veertigdagentijd, zei ik. De Rama-

dan wisten ze wel, de Veertigdaagse vasten was 

veel minder bekend. Toch is het een waardevolle 

periode, vooral in onze drukke, volgepropte we-

reld. Even wat ruimte scheppen voor jezelf en voor 

God, zoals Jezus het deed in de woestijn, even af-

stand nemen.  

Op 25 februari begint onze Veertigdagentijd met 

de viering van Aswoensdag. Om 19.00 uur is er 

daarom een gebedsviering in de kerk, met toedie-

ning van het askruisje. Dit is een bijzondere tradi-

tie. We hopen dat veel parochianen zullen komen 

om deze periode van inkeer op passende wijze te 

beginnen. 
 

 

Vertelviering in de kring 

Als u dit leest, is in onze kerk inmiddels de eerste 

vertelviering geweest. Een viering waarbij de deel-

nemers in een kring zitten bij het altaar, met een 

kaars in het midden. 

Op zondagmiddag, 22 februari om 17.00 uur ho-

pen we weer kinderen vanaf ongeveer een jaar of 

vier met hun ouders te ontmoeten voor een korte 

viering, met een verhaal, gebeden en een paar lied-

jes. Van harte welkom! 

Lidwien Meijer 
 

 

 

 

 

 

BACH-AVO&D I& DE WISSEL 

De  muziek van Johann Sebastian Bach spreekt 

nog altijd vele mensen aan. Op 4 februari a.s. geeft 

de bekende organist Wouter Blacquiere een lezing 

over deze geniale componist in inloophuis "De 

Wissel". In woord en muziek vertelt Blacquiere 

over het leven van Bach. Daarbij komen zijn ont-

wikkeling en traditie aan bod, maar ook zijn muzi-

kale voorouders en zijn beroemde zonen Carl Phi-

lipp Emanuel en Wilhelm Friedemann. 

Kom nog wat meer te weten over deze bijzondere 

mensen en hun prachtige muziek. 

Kom op 4 februari naar De Wissel,  

Broersveld 123, Schiedam.  

Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. 

BIJZONDERE VIERINGEN 

DE WISSEL 
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Zondag 1 februari 
Vierde zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van de 

Cantorij o.l.v. Nel de Heer. 

Voorganger: Lidwien Meijer 

Deuteronomium 18,15-20 

Marcus 1,21-28 

Er wordt een deurcollecte gehouden voor MEMISA 

(zie ook onder "Memisa" op blz. 15). 

Na de viering is er gelegenheid tot het ontvangen 

van de Blasiuszegen. 

En natuurlijk is er weer koffie (of thee)! 
 

Maandag 2 februari 

Opdracht van de Heer in de tempel 

Maria Lichtmis 
 

Dinsdag 3 februari  H. Blasius 
 

Woensdag 4 februari 

Om 20.00 uur vergadering pastoraatsgroep 

 

Donderdag 5 februari  H. Agatha 
 

Vrijdag 6 februari  Eerste Vrijdag 

 

Zondag 8 februari 

Vijfde zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger:  

pater H.J. Lieberom S.D.B. 

Job 7,1-4+6-7 / Marcus 1,29-39 

Na de Mis staan de medewerkers van Amnesty In-

ternational klaar om u schrijfmateriaal aan te rei-

ken. U doet toch ook mee? 

In de pastorie staat er voor iedereen een kopje kof-

fie of thee klaar. 

 

Dinsdag 10 februari  H. Scholastica 

AGENDA 

Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende 

sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de 

mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, 

want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de 

schriftgeleerden. Marcus 1,21-22 

’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten 

de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle in-

woners van de stad hadden zich bij de deur van het huis 

verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij 

dreef veel demonen uit.  Marcus 1,32-34 
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Woensdag 11 februari    

O.L.V. van Lourdes  /  Wereldziekendag 
 

Zaterdag 14 februari 

HH. Cyrillus en Methodius, patronen van Europa 

H. Valentijn, dag van de vriendschap 
 

Zondag 15 februari 

Zesde zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel door Nel de Heer. 

Voorganger:  

pastoor R.M. Kuypers 

Leviticus 13,1-2+45-46 / Marcus 1,40-45 

Na de Mis is er koffie en thee in de pastorie. 
 

Maandag 16 februari 

Om 19.30 vergadert het kerkbestuur 
 

Dinsdag 17 februari 

Om 12.00 is er de wijklunch in de pastorie. (zie 

laatste alinea op blz. 11) 
 

Zondag 22 februari 

Zevende zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf.                

Voorganger:  

pastoor A.A van Well 

Jesaja 43,18-19+21-22+24b-25 / Marcus 2,1-12 

Na de Mis is er koffie en thee in de pastorie. 

Om 17.00 uur: Vertelviering voor kinderen en hun 

ouders (zie Bijzondere Vieringen op blz. 5) 
 

Maandag 23 februari  H. Polycarpus 
 

Dinsdag 24 februari  Vastenavond 
 

Woensdag 25 februari   Aswoensdag 

Vasten- en onthoudingsdag 

Begin Vastenaktie (zie de volgende Gorzenklok) 

Om 19.00 uur is er een gebedsviering waarin u het 

askruisje kunt ontvangen. 

Voorganger: Lidwien Meijer. Orgel: Nel de Heer. 

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij 

smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 

‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, 

stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word 

rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.  

Marcus 1,40-42 

Toen zei hij tegen de verlamde: 'Ik zeg u, sta op, pak uw 

bed en ga naar huis.' Meteen stond hij op, pakte zijn bed en 

ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden 

God. 'Zoiets hebben we nog nooit gezien,' zeiden ze. 

Marcus 2,11-12 
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Begroting voor het boekjaar 2009 

Lasten Begroting 2009 Begroting 2008 
Rekening & ver-
antwoording 2007 

Persoonskosten  8.250,00  7.000,00  7.581,81 

Kerkgebouw, incl. voorzieningen  16.600,00  13.600,00  17.594,27 

Pastorie, incl. voorzieningen  15.000,00  13.000,00  13.391,38 

Kosten eredienst  6.750.00  7.400,00  9.854,08 

Kosten pastoraal  2.500,00  2.750,00  2.379,52 

Verplichte bijdragen  1.500,00  1.500,00  1.332,00 

Collecten voor derden (Memisa, Vastenaktie, etc.)  1.890,00  1.600,00  2.428,33 

Beheerskosten  2.650,00  2.550,00  3.703,18 

Incidentele lasten  500,00  2.000,00          -  

Voordelig saldo  450,00        800,00  1.416,99 

TOTAAL  56.090,00  52.200,00  59.681,56 

Baten       

Bijdragen parochianen       

     - kerkbijdrage  20.000,00  17.000,00  17.803,33 

     - collecten voor eigen parochie  11.000,00  11.000,00  11.322,06 

     - misboekjes en kaarsen  2.550,00  2.600,00  2.801,49 

     - overig (o.m. uitvaarten, giften)  8.150,00  9.250,00   11.831,97 

Collecten voor derden (Memisa, Vastenaktie, etc.)  1.890,00  1.600,00  2.428,33 

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen  9.500,00  8.750,00  10.547,37 

Incidentele baten  3.000,00  2.000,00  2.947,01 

Nadelig saldo         -         -         - 

TOTAAL  56.090,00  52.200,00  59.681,56 
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Een meer gedetailleerde versie van deze begroting 

is uitgedeeld en toegelicht op de openbare paro-

chieavond van 17 november j.l. Belangstellenden 

kunnen een kopie aanvragen bij onze penning-

meester Louis van Poppel (tel. 010 – 4 73 07 57). 

 

 

 

 

 

 
 

'Een kerk is van blijvende waarde' 

Dingen in het leven die echt belangrijk zijn, zijn 

meestal niet met geld te koop. Wat niet wegneemt 

dat geld belangrijk is; het maakt dingen mogelijk. 

Een hartverwarmende viering heeft immers een 

kerkgebouw nodig; een gezellige maaltijd vergt 

een warme pastorie; het verzorgen van een verdie-

pende lezing vraagt studie; een opbouwende verga-

dering wordt genotuleerd op een computer en deze 

informatieve Gorzenklok moet gedrukt. 

Dezer dagen wordt als vanouds de Aktie Kerkba-

lans gevoerd – ook in onze parochie. De actie is 

onmisbaar in het voortbestaan van onze gemeen-

schap, want ze levert de middelen op waarmee on-

ze lopende kosten worden gedekt. Ook afgelopen 

jaar zijn we er als gemeenschap weer in geslaagd 

om ‘uit de kosten’ te komen. Dank aan ieder die 

dat mogelijk heeft gemaakt! 

Sterker nog: het kerkgebouw is er in 2008 flink op 

vooruit gegaan. Dezer dagen wordt de laatste hand 

gelegd aan de renovatie van de kerk, die er nu 

weer voor een paar decennia tegen kan. De midde-

len voor dit werk zijn goeddeels op tafel gelegd 

door de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk, 

opgericht om de financiën bij elkaar te brengen 

voor de renovatie van het kerkgebouw.  

KERKBALANS 2009 
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Voor alle andere kosten die in de parochie worden 

gemaakt, moet het kerkbestuur zorgen dat deze 

betaald kunnen worden. De Aktie Kerkbalans is 

daarvoor onontbeerlijk. 

Vergezeld van deze Gorzenklok treft u een enve-

lop aan met daarin de oproep om ook in 2009 mee 

te doen aan de Aktie Kerkbalans. Kosten stijgen 

min of meer automatisch, en gelukkig komen er 

vanuit onze gemeenschap zo veel initiatieven naar 

voren, dat we eigenlijk ieder jaar over wat meer 

middelen zouden willen beschikken. Mogen we 

daarom aan de vaste deelnemers aan 'de kerkba-

lans' vragen de bijdrage met een paar procent te 

verhogen? En aan de mensen die tot dusver niet 

met deze geldinzamelingsactie meededen, nog 

eens te kijken of er toch nog ruimte in het huis-

houdboekje is om de ingesloten acceptgirokaart in 

te vullen en op te sturen? Alleen met elkaar kun-

nen we de Heilig Hartparochie in stand houden. 

Dat is ons toch – blijvend – heel wat waard?! 
 

Het Kerkbestuur 

 

PS. Mocht u vragen hebben over een bijdrage of 

meer willen weten over de financiële stand van 

zaken van onze parochie, dan kunt u terecht bij 

penningmeester Louis van Poppel. Hij is te berei-

ken op telefoonnummer 010 – 4 73 07 57. 

E-mailadres: louisvanpoppel@planet.nl  
 

 

 

 

 

5 februari: H. Agatha, maagd en martelares 
Agatha was een telg uit een voornaam geslacht. Zij 

stierf omstreeks 250 de marteldood in de Siciliaan-

se stad Catania.  

De legende vertelt dat Agatha zich als maagd aan 

Christus had toegewijd en daarom weigerde te hu-

wen met stadhouder Quintilianus. Dat kwam haar 

duur te staan: ze onderging verschillende martelin-

gen. Eén van haar borsten werd met een tang afge-

sneden. In de gevangenis kreeg ze een verschijning 

van St. Petrus. Hij genas haar verwondingen en 

voorzag Agatha van een nieuwe borst. Na nieuwe 

martelingen overleed ze. 

St. Agatha wordt samen met de andere maagden en 

martelaressen Felicitas, Pepetua, Lucia, Agnes, 

Caecilia en Anastasia genoemd in de Romeinse 

Canon, het eerste eucharistische gebed van de Ro-

meinse ritus. De verering van Agatha is het grootst 

in Zuid-Italië en Sicilië. Daar geldt ze vooral als 

schutspatroon tegen het uitbarsten van de Etna. 
 

(bron: www.katholieknederland.nl) 

HEILIGEN 
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SAME& STERK VOOR DE GORZE&KERK 

De kersttijd is nu echt afgelopen, in de kerk is de 

kerstversiering weer opgeruimd en het normale 

leven heeft weer z'n gang gekregen. 
 

Tijdens de Kerstlichtjestocht hebben de kinderen 

veel speelgoed bijeengebracht voor kinderen in de 

derde wereld. Het heeft bij de organisatoren alle 

verwachtingen overtroffen! Het speelgoed gaat 

naar Actie Schoenendoos, een organisatie die kin-

deren in de rijke landen laat delen met kinderen in 

andere landen die wat minder bedeeld zijn. Het 

speelgoed wordt toegestuurd in een versierde 

schoenendoos zodat het een echt pakje wordt. Om 

die reden vragen wij kerkbezoekers de komende 

weken een schoenendoos mee te brengen naar de 

kerk. We zullen ze met enkele kinderen versieren 

en vullen met het speelgoed. Zo worden het werke-

lijk geschenken voor de ontvangende kinderen. 
 

Al een paar jaar is er in onze parochie de Kerngroep 

Pastoraat. De groep geeft vorm aan het beleidsplan 

van de parochie, geeft richting aan de pastorale 

activiteiten, zet nieuwe activiteiten op – denk aan 

de muziekluistermiddag, de wakes op witte don-

derdag, de kerstlichtjestocht -, en behandelt de lo-

pende pastorale zaken. De kerngroep staat onder 

leiding van onze pastoraal werkende, Lidwien 

Meijer. Het kerkbestuur richt zich meer op de fi-

nanciën en beheer van de kerk en parochie.  

De kerngroep heeft sinds kort de officiële status 

van Pastoraatsgroep gekregen. Dat betekent dat de 

leden benoemd zijn door de bisschop. De benoe-

mingstermijn van de leden is vier jaar. De Kern-

groep zal voortaan in onze parochie door het leven 

gaan als Pastoraatsgroep. De officiële status van  

de groep is mede van belang in het proces van de 

clustervorming. In het te vormen cluster is het van 

belang dat de pastorale nabijheid, zoals dat zo 

mooi heet, bewaard blijft. De pastoraatsgroepen 

van de gemeenschappen zullen daarin een belang-

rijke rol spelen.   
 

Nu het gewone leven weer z'n gang heeft gekregen is 

het ook weer tijd voor de maandelijkse wijk lunch. 

Deze zal zijn op dinsdag 17 februari, aanvang 12 

uur. Alle wijkbewoners zijn van harte welkom!  

Aanmelding bij Corry Smits of Ted Konings. 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  

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

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Vanuit de Grote Kerk wil onze stichting muziek de 

lezers van de Schiedamse kerkbladen graag wijzen 

op de twee passieconcerten, die in de komende 

Veertigdagentijd in de Grote Kerk zullen worden 

gegeven. 

Op indringende wijze hebben componisten de eeu-

wen door het lijdensverhaal van Christus getoon-

zet. Hiervan getuigen ook de passieconcerten in de 

Grote Kerk, op zaterdag, 14 maart de  'Cruci-

fixion' van John Stainer door 'Vocalis St. Jan' en 

op woensdag, 1 april het meesterwerk van J.S. 

Bach, de 'Matthäus Passion ' door het Schiedams 

Bachkoor. Het is goed om elkaar in herkenning als 

Christenen te ontmoeten bij dit lijdensverhaal van 

Christus.   

Beide concerten beginnen om 19.30 uur en voor 

nadere informatie over de uitvoeringen  en/of re-

serveren van toegangskaarten kunt u terecht bij 

mevr. Heuchemer (tel.010-4269430) voor de 

'Crucifixion' en voor de Matthäus Passion bij me-

vr. v.d. Feltz (tel. 010-4263988).  U wordt van har-

te uitgenodigd om te komen luisteren. 
 

Stichting Muziek Grote Kerk 
 

 

 

 

 
 

 

Bedankt harde werkers 

Het was weer een hele organisatie om de kerk en 

de pastorie rond de kerstdagen om te toveren tot 

een feestelijk en sfeervol geheel. Uiteindelijk blijft 

het een grote kerk, die moet worden versierd.  

Zo was er, net als vorig jaar, op wonderbaarlijke 

wijze weer een lichtster aan de toren bevestigd. De 

grote ster voor in de kerk hing ook weer te glanzen 

en te schitteren, alle prachtige kerststukken kwa-

men goed tot zijn recht. De grote kerstbomen gin-

gen er haast van groeien, zo mooi waren ze opge-

tuigd. En de figuren in de kerststal leken te leven.  

En dan nog de stapels liturgieboekjes die moesten 

worden gedrukt, gevouwen en geniet… En de ex-

tra drukte voor het koor en het gelegenheidskoor. 

Hoe jullie het allemaal versieren (!) met elkaar, is 

mij een groot raadsel, maar het is zeker iets op 

trots op te zijn.  

Hier geen namen, want dan vergeet je altijd wel 

iemand. Ik heb er maar drie woorden voor, namens 

onze pastoraatsgroep: Heel Veel Dank! 
 

Lidwien Meijer 

DOOR U VOOR U (1) 

DANKWOORD 
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Inspirerende woorden 
Heeft u ook gekeken naar de inauguratie van de Ame-
rikaanse president Obama? Misschien rechtstreeks, 
misschien in de avondjournaals? Ik luisterde naar de 
radio terwijl ik de avondmaaltijd bereidde en moest 
het alleen doen met zijn woorden. Een prachtig voor-
beeld van inspirerend leiderschap. Een op zich een-
voudige boodschap, maar wel wervend gebracht. Zijn 
boodschap: uitgaand van de bestaande goede waarden 
en de eigen kracht, overwinnen we de bestaande pro-
blemen en gaan we voorwaarts. Zoals onze voorvade-
ren – die nog veel grotere moeilijkheden moesten 
overwinnen - dat ook gedaan hebben. 
 

Alleen maar woorden, zonder daden, dat kan toch 
niet werken? Maar, ook woorden kunnen aanzetten 
tot het verzetten van bergen. En het evangelie ('Het 
Woord') bestaat ook slechts uit woorden. 
In de ochtendkrant las ik voorbeelden van door Oba-
ma geïnspireerde mensen die (meer) actief werden 
op lokaal niveau. En lid werden van een bewonersor-
ganisatie, een milieugroepering, een kerkelijke be-
zoekgroep, van een schoolbestuur, etc. Obama's 
woorden leidden toch tot daden! 
 

Het is aardig om de toespraak over te zetten naar de 
problematiek van de katholieke kerk in onze contrei-
en. De huidige problemen zijn samen te vatten in een 
teruglopende binding met de RK-kerk, een groot te-
kort aan priesters en het gevaar van grootschalige 
vernietiging van wat generaties voor ons hebben op-
gebouwd; religieus erfgoed, kerken. 
Als kerkbestuurder heb ik enkele besprekingen mee-
gemaakt over de oplossing van deze problemen: sa-
menwerking. Wat is het dan toch jammer dat er zo-
veel wordt gesproken over datgene dat parochies 
scheidt in plaats van wat ze bindt. Veel negatieve 
nadruk op vrijwilligersdraagvlak en kerkgang in 
plaats van mensen te enthousiasmeren deel te zijn 
van iets moois. En waar het bisdom vreest voor een 
lage kwaliteit van kerkbestuurders, zijn parochies er 
niet gerust op dat het toekomstige pastorale team zal 
bestaan uit capabele beroepskrachten, die kunnen 
omgaan met de verschillen tussen de parochies. 
Weer andere parochies vrezen dat na de clustering 
hun kerkgebouw spoedig zal worden geofferd. 
Op zich is er een redelijke mate van overeenstem-
ming over de problemen die in de RK-kerk spelen. 
En ook de oplossing die het bisdom voorstaat, de 
samenvoeging van parochies, lijkt plausibel. Maar 
dan begint het pas en wordt er leiding gevraagd die 
prudent en inspirerend is. Opdat het cluster meer zal 
zijn dan de som der delen in plaats van een sane-
ringsoperatie. 

DOOR U VOOR U (2) 
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Een paar uur na de inauguratie van Obama had ik 

koorrepetitie van ons kerkkoor. Op een gegeven 

moment oefenden we een geloofsbelijdenislied. Het 

klonk wat mat en ik dacht: nou, als ik als argeloos 

kerkbezoeker zou horen hoe de mensen in deze kerk 

blijk geven van hun geloof, zou ik niet geïnspireerd 

raken en bij de RK-club willen horen. Met een klei-

ne aanwijzing als "laat klinken dat je blij bent dat 

het RK-geloof je leven verrijkt" en het geheel in een 

hogere toonsoort gezongen, klonk het geloofslied al 

heel anders. De woorden bleven onveranderd, maar 

de boodschap was heel anders. Door het geheel zat 

een schep enthousiasme, inspiratie. 
 

Het zou fantastisch zijn als de plannen van de RK-

kerk in onze omgeving gepresenteerd zouden kun-

nen worden als een mooie toekomst die aanbreekt 

over pakweg 5 jaar, die kerkbesturen graag willen 

verdedigen. Een RK-kerk als een club waar je graag 

deel van wil uitmaken, waar je je thuisvoelt en seri-

eus wordt genomen. Waar verschillende uitgangs-

posities als vanzelfsprekend worden meegenomen 

en waar risico's en experimenten mogelijk zijn – 

zoals onze voorgangers in de eerste eeuwen van on-

ze jaartelling gedwongen waren te doen. 

In de woorden van Obama: "de uitdagingen zijn 

ernstig en talrijk. Ze zullen niet gemakkelijk of snel 

kunnen worden opgelost. Maar ze zullen worden 

opgelost. Het waren zij die bereid zijn om risico´s te 

nemen, die ons hebben gedragen langs het lange 

zware pad (…) Voor ons hebben zij geploeterd (…) 

Dit is de reis die wij voortzetten." 
 

Henry de Wolf 

 

 

 

 
 

 

De Zonnebloem vierde op 19 december 2008 haar 

Kerstfeest. Ruim 50 gasten en 12 vrijwilligers maak-

ten er een fijne dag van. Gezellig met elkaar eten, 

een mooi kerstverhaal, een leuk afscheidsgeschenk, 

iedereen was zeer tevreden. Het geeft ons als be-

stuur en vrijwilligers weer elan om met alle kracht 

de volgende activiteit te gaan organiseren. U hoort 

verder van ons. 

Tijdens de kerstbijeenkomst hebben wij een aantal 

foto's gemaakt, waarvan u er enkele kunt aantref-

fen op Internet. Ga naar www.heilighartkerk.nl. 

Aan de  linkerzijde van het scherm ziet u een me-

nu: H.Hart-fotogalerij. Kies dan het fotoalbum met 

de naam: “20091219-Zonnebloem”. 
 

Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem  

ZONNEBLOEM 
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Cordaid Memisa wil moeder- en kindsterfte in 

Ghana terugdringen door opleiden van wijkver-

pleegkundigen. 
 

De collecte van Cordaid Memisa in het weekend 

van 7 en 8 februari 2009 is bestemd  voor het  

opleiden van wijkverpleegkundigen en gezond-

heidsmedewerkers in Goaso, een afgelegen ge-

bied in centraal Ghana. In Ghana sterven ge-

middeld 25 maal zoveel vrouwen in het kraam-

bed dan in &ederland. Bovendien overlijden 

veel baby’s tijdens de bevalling en halen veel 

kinderen hun vijfde levensjaar niet.  Wijkver-

pleegkundigen begeleiden de aanstaande moe-

ders en spelen een belangrijke rol in de strijd 

tegen moeder- en kindsterfte.  
 

In het bisdom Goaso, een afgelegen streek in cen-

traal Ghana is een dreigend tekort aan community 

health nurses – een soort wijkverpleegkundigen – 

en een gebrek aan goede opleidingen. Wijkver-

pleegkundigen controleren de zwangere vrouwen 

op bloeddruk en gewicht maar testen de aanstaan-

de moeders ook op malaria, bloedarmoede en HIV. 

Daarnaast geven ze voorlichting over eten en drin-

ken tijdens de zwangerschap. Het bisdom in Goaso 

wil in 2010 het kraambedsterftecijfer met de helft 

terugdringen en het kindersterftecijfer met 10%. 

Goed opgeleide wijkverpleegkundigen en gezond-

heidswerkers zijn daarbij een belangrijke schakel. 

Het bisdom wil in de hele regio goede gezond-

heidszorg bieden aan zwangere vrouwen, moeders 

en kinderen. Cordaid Memisa wil het bisdom daar-

bij helpen door geld in te zamelen om verpleeg-

kundigen en ander gezondheidspersoneel op te lei-

den.  
 

Cordaid Memisa steunt al jaren het gezondheids-

werk van het bisdom in Goaso. Concreet runt het 

bisdom twee districtsziekenhuizen en twee klinie-

ken. Recentelijk zijn er op initiatief van de com-

munity health nurses twee bijzondere initiatieven 

van de grond gekomen, gericht op een gezondere 

zwangerschap. Het ‘armbandjesproject’ is bedacht 

om vrouwen te stimuleren om op controle te gaan 

tijdens de zwangerschap. Bij iedere controle krij-

gen de vrouwen een armbandje als bewijs dat ze 

geweest zijn. De kleur van dit bandje vertegen-

woordigt het aantal maanden dat de vrouw zwan-

ger is. Zo staat rood voor vier maanden, geel voor 

zes en groen voor acht maanden. Aan de hand van 

de armbandjes is – mede door familie en omgeving 

MEMISA 
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- te zien of vrouwen de controles wel volgen. Het 

project loopt bijna 1 jaar en is zeer succesvol. Het 

tweede recente initiatief is het opzetten van zoge-

naamde Safe Motherhood Clubs. Moeders praten 

met elkaar over zwangerschap en moederschap. 

Het enthousiasme van de clubleden is groot.  
 

Voor het gezondheidsprogramma in Goaso vragen 

wij uw steun. Helpt u ons mee?  Cordaid Memisa, 

giro 5657 te Den Haag, onder vermelding van me-

disch personeel Ghana of door deelname aan de 

Memisa-deurcollecte op 8 februari a.s. na de vie-

ring in onze kerk. Warm aanbevolen! 

 

 

 

 

 
 

Eerste Communie 

Als ik dit schrijf, hebben zich rond de twaalf kin-

deren aangemeld voor de voorbereiding op de Eer-

ste Heilige Communie. Dat is een mooi aantal. Be-

gin maart start de voorbereiding. We gebruiken 

weer de methode: Door de poort.  

Tijdens zes bijeenkomsten wordt de kinderen ver-

teld wat de betekenis van Jezus is. Waarom denken 

we nog steeds aan hem? Wat heeft hij ons laten 

zien en geleerd? Ook de waarde van het gebed 

komt iedere keer in de voorbereidingsbijeenkom-

sten naar voren. Na iedere bijeenkomst moeten de 

kinderen ook thuis een opdracht doen: de Vraag 

van de Week.  

De datum die we hebben geprikt voor de viering 

van de Eerste Heilige Communie is 17 mei. 
 

Lidwien Meijer 

 

COMMUNIEFEEST 

HUMOR IN DE KERK 


