
Liturgie bij de onttrekking 
aan de eredienst van de 

Heilig Hartkerk 
te Schiedam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 13 september 2020 
 
  



2 
 

Liturgie bij de onttrekking 
aan de eredienst van de  

Heilig Hartkerk (Gorzenkerk) te 
Schiedam 

Zondag 13 september 2020, 
aanvang 10 uur 

 
Met medewerking van: 
 
 
Voorgangers: Vicaris-generaal Lex van Deelen 
  Pastoor Charles Duynstee 
 
Lector: Corry Smits 
 
H. Hartkoor: Wilma Bosch 

Lida van der Burgh 
Poul van der Burgh 
Liesbeth Dingenouts 
Leo Kokje 
José Leerentveld 
John Rieken 
Gerard Rieken (p.m.) 
Truus Verver (p.m.) 
Marianne Weltevrede 

 
Kinderkoor: Gisele Borgia 

Danaé Mijnals 
Sienna Mijnals (tevens soliste) 
Corinne de Wolf (p.m.) 
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Musici: Jan Bekkers (slagwerk, bekkens) 
  John Boon (pauken) 
  Nel de Heer (orgel) (p.m.) 
  Jolanda Konings (dirigent) 

Peter Simons (trompet) 
Mona Thomasse (cello)  

  Henry de Wolf (orgel, piano) 
  Käthe de Wolf (altviool, viool, zang)  
 
Overig: Marian Bergwerf 
 Janet Bisschop 
 Henk de Heer (drukwerk) 
 Margo Heinsbroek (koster) 
 Silvio Jonge 

Ted Konings 
 An de Leede 
  Hans Ronteltap (boekje en drukwerk) 
 
Met dank aan: Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk 
  Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest  

Pinkstergemeente Victory Outreach Rijnmond West 
 
 
 
  
   
Het coronaprotocol zegt ons dat u niet mee kunt zingen. 
U wordt verzocht niet te knielen op de kerkbank voor u. 
Een goede viering gewenst! 
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OPENING 
 
Intredelied: Veni Creator 
 

Veni Creator Spiritus     
Mentes tuorum visita,     
Imple superna gratia, 
Quae tu creasti pectora. 
 
Qui diceris Paraclitus, 
Donum Dei altissimi, 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 
 
Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 
virtute firmans perpeti. 

 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, 
Heer; vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd, de bron waaruit 
het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. 
Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat 
ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
 
Kruisteken en groet 
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Allen Amen 
V: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 

gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 
Allen: En met uw geest. 
 
 
Woord van welkom 
Door Ted Konings  
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Gebed om ontferming 
V: Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
V: Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons. 
Allen: Christus, ontferm U over ons. 
V: Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
Allen: Amen. 
 
 
Kyrie (uit: Missa Pro Sponso et Sponsa van Henk Govaart) 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 
 
Gloria (uit: Missa Pro Sponso et Sponsa) 

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntaties. 
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias 
agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex 
caelestis, Deus pater omnipotens. Domine Fili unigenite Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem. Qui 
sedes ad dexteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. 
Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu Christe. Cum sancto 
spiritu, in Gloria Dei Patris. Amen. 

Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij 
liefheeft. Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, wij verheerlijken U en 
zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, 
God, almachtige Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer 
God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonder der 
wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm 
U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. Gij alleen 
de allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader, Amen 
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Gebed 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Uit het boek Deuteronomium (Deut. 7, 6-9)  
In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Gij zijt een volk, dat aan de Heer 
uw God gewijd is. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle 
andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Niet omdat u talrijker 
was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos- u was het 
kleinste van allemaal! Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan 
wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke 
hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van 
Egypte. Besef dus allen goed: alleen de Heer, uw God, is God en hij 
houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem 
liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht”  
 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God 
 
Tussenzang: Zingt een nieuw lied (uit psalm 96) 

Zingt een nieuw lied voor de Heer alle landen, 
zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. 
Treedt in zijn tempel met uw offeranden, 
kondigt zijn roem bij de heidenen aan. 

 

Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen, 
  zingt voor de Heer, bezingt zijn Naam. 
 

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen, 
aarde en lucht komen vers uit zijn hand. 
Schoonheid en kracht vergezellen Hem beide, 
wild is de zee en tevreden het land. 

- Refrein 
 

Roept tot de volkeren: God is de koning. 
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht. 
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.  

- Refrein 



7 
 

Alleluia (gezongen) 
Alleluia - Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij. 
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, 
En gij zult rust vinden voor uwe zielen. - Alleluia. 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs (Mt. 11, 25-30)  
In die tijd sprak Jezus: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, 
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en 
verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft 
het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. 
Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij 
de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. Komt allen tot Mij, 
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting 
schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God 
 
Acclamatie (gezongen) 

Mijn Herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken. 
 
Overweging door vicaris 
 
Geloofsbelijdenis (gezongen) 
V: Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Koor: Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige  

Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren 
uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal 
Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de 
heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de 
heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het 
lichaam; en het eeuwig leven. Amen. 
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Voorbede 

 
Het coronaprotocol zegt dat wij geen collecte van hand tot hand 
mogen houden.  
De collecteschaal staat achter in de kerk klaar voor uw gaven.  
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Offerandelied: ‘k Hoor Jezus’ stem  

´k Hoor Jezus´ stem die tot mij zegt: Kom toch tot mij en rust. 
Ben je uitgeput, onder last gebukt, ´k geef verlichting en breng rust. 
Wees als ik steeds zachtmoedig en nederig van hart. 
Dan zal je rust vinden want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 
 

Gebed over de gaven 
V: Bidt, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God, de almachtige Vader. 
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 

van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
Eucharistisch Gebed  
V: De Heer zij met u.  
Allen: En met uw geest.  
V: Verheft uw hart.  
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Wij danken U, God, onze Vader, voor het geschenk van het leven. Nooit 
laat Gij ons alleen, wij staan U dag en nacht voor ogen. Eertijds hebt Gij 
Israël, uw volk, door de onmetelijke woestijn geleid. Vandaag zijt Gij uw 
kerk nabij en schenkt Gij haar uw heilige Geest. Uw Zoon maakt wegen 
voor ons open en uit dit aardse leven mogen wij uw land van eindeloze 
vreugde binnengaan. Daarom heffen wij met alle engelen en heiligen een 
loflied aan en prijzen wij uw heerlijkheid: 
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Sanctus (uit: Missa Pro Sponso et Sponsa) 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en 
aarde van uw heerlijkheid: Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in 
de naam des Heren: Hosanna in den hoge. 
 

(Wij gaan, indien mogelijk allen staan) 
 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons 
op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw 
Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met 
brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit Hij nu voor 
ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 
 

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en 
deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn 
lichaam en zijn bloed. 
 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood 
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij zei: 
 

 Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:  
 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, 

dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen 
wordt vergoten tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om mij te gedenken. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Als wij dan eten van uw brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des heren, totdat hij komt. 
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Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en 
wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden 
en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw 
heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw 
eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat 
voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 
 
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de 
Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde. Maak ons sterk door de 
deelname aan dit heilig maal; dat wij vol vertrouwen en met vreugde 
onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk 
door onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de diakens 
en de priesters, met onze bisschop Johannes en paus Franciscus. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van 
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij 
alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar 
plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange 
hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de 
Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw 
apostelen en martelaren, met de heilige Liduina en al de anderen die U 
genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus 
Christus, onze Heer. 
 
 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze 
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en 
tot in eeuwigheid.  
 
 

Amen (gezongen) 
Amen 

(wij loven onze Heer, siyakudumisa) 
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Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 

 

V: Verlos ons Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat 
wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden 
en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van 
Jezus, Messias, uw Zoon. 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 

 
Vredewens 
V: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat 

Ik u, mijn vrede geef Ik u. Let niet op onze zonden, maar op het 
geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam, 
en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. 

Allen:  Amen 
V: De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen: En met uw geest. 
V: Wenst elkaar de vrede. 

(Dit gebeurt met een gebaar, zonder van de plaats te gaan.) 
 
Het Breken van het Brood 
 
Agnus Dei (uit: Missa Pro Sponso et Sponsa) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
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Communie 
V Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het 

Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. 
Allen Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek 

slechts één woord en ik zal gezond worden. 
 
 
Er zullen aanwijzingen worden gegeven en er zal u een 
desinfecterend middel worden aangeboden ter voorbereiding op het 
ontvangen van de communie. Denk aan de 1,5 m afstand die moet 
worden aangehouden. 
 
(Tijdens de communie: orgelspel) 
 
Lied: Maria, sei l’unico fiore 
(Loflied op Maria) 
  
Gebed na de communie 
 
 

SLOTRITUS 
 
Woorden tot slot 
Door Jolanda Konings  
 
 
Muzikaal intermezzo 

Niet met steen en ijzer, niet met hout, niet met beton, maar met 
woorden en met daden vormden wij deez’ kerk. Gaan wij voort op 
and’re wegen met ’t eren van Gods Werk. 

 
 
Zegen 
V: De Heer zij met u. 
Allen: En met uw geest. 
V: Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon, en heilige Geest. 
Allen: Amen 
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De kerk wordt aan de eredienst onttrokken 
Het altaar wordt ontbloot, de kaarsen gedoofd en  de kaarsen gaan  naar 
het rustaltaar. De dwaal wordt opgevouwen. 
Het Heilig Hartbeeld, het lectionarium, de paaskaars, de godslamp en de 
ciborie met de heilige Reserve worden de kerk uitgedragen. Zondag 20 
september zullen deze attributen aan het begin van de viering de nieuwe 
plaats van samenkomen in worden gedragen, de Liduinabasiliek 
(Singelkerk), in het centrum van Schiedam. 
Onder het luiden van de rouwklok verlaat de processie de Heilig 
Hartkerk, ook wel Gorzenkerk genoemd. 
 
V: Laten wij gaan in vrede. 
Allen: Wij danken God. 
 
 
Lied: Rejoice in the Lord alway! 
(Verheugt u in de Heer, altijd) 
 
 
 
 
Blijft u nog zitten totdat er een teken wordt gegeven dat wij de kerk 
in stilte mogen verlaten. U wordt verzocht via de zijpaden te 
vertrekken. Volg de aanwijzingen op die gegeven worden. Daarbij 
gaan de achterste banken als eerste naar buiten en werken we 
langzaam naar voren toe. Het koor vertrekt dan als laatste. 
Wilt u toch nog even in alle rust blijven zitten, dan mag dat, maar 
houd bij het weggaan de 1.5 meter afstand tot elkaar. 
 
 
 

================== 
 
 
 
 



14 
 

 
GEZANGEN 
 
Veni Creator: uit Missa Festiva (m: Henk Govaart) 
Kyrie en Gloria: uit Missa Pro Sponso et Sponsa (m: Henk Govaart) 
Zingt een nieuw Lied: uit Missa Ritmica (m: Henk Govaart) 
Alleluia (m: Gen Rosso) 
Acclamatie na evangelie: uit Mis De Goede Herder (m: Henry de Wolf) 
Geloofsbelijdenis (m: Floris van der Putt, bew. Henk Govaart) 
‘k Hoor Jezus stem (m: onbekend; bew. Henry de Wolf) 
Sanctus: uit Missa Pro Sponso et Sponsa (m: Henk Govaart) 
Zing Amen! (m: Stephan Cuthbert Mofele, bew. Dave Dargie) 
Agnus Dei: uit Missa Pro Sponso et Sponsa (m: Henk Govaart) 
Improvisatie op orgel 50 jaar muziek in de Gorzenkerk: Henry de Wolf 
Maria, sei l’unico fiore (Gen Rosso) 
Muzikaal intermezzo (Andrew Lloyd Webber, bew. Henry de Wolf) 
Rejoice in the Lord alway (m. George Rathbone) 
 

Alle arrangementen piano, viool, cello, trompet, pauken: Henry de Wolf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een videoregistratie van deze viering, klik op: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s5u9rUn0JYA 


