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Overzicht parochieactiviteiten januari 2007 – december 2007  

Heilig Hartparochie te Schiedam 
 
In het beleidsplan van onze parochie, opgesteld in 2005, is een 4-tal speerpunten geformuleerd. 

Deze vier punten zijn:  
 

*   participatie van jeugd en hun ouders bij parochiële activiteiten (met name op het gebied van  

    geloofsoverdracht en bij vieringen) 

*  diaconale activiteiten in samenwerking met andere wijkorganisaties 

*  versterking van de parochieorganisatie, met speciale aandacht voor het liturgisch kader 

*  samenwerking met andere parochies 
 

De activiteiten van het jaar 2007 zijn hieronder gerangschikt per speerpunt en vervolgens 

chronologisch vermeld. Daaronder worden vorming en verkondiging en overige activiteiten en 

externe contacten weergegeven.  
 

 

jeugd  
 

1. aanvang voorbereiding communicantjes i.s.m. parochie St.Jan/OLV Visitatie: in januari 

2007 gaat het Communieproject Door de Poort van start. Ouders en Communicantjes komen 

in de periode januari - april regelmatig bijeen ter voorbereiding op de Eerste Communie. Op 

zondag 28 januari worden de kinderen voorgesteld in de parochiegemeenschap.  
 

2. kindernevendienst in de 40-dagentijd:  ook dit jaar waren er kinderwoorddiensten tijdens 

de vastenperiode. Naast een verhaal werd er door de kinderen geknutseld voor de vastenactie. 

Iedere week maken de kinderen iets anders. De knutselwerkjes worden door de kinderen zelf 

na de viering verkocht.  
 

3. Vastenmaaltijd 12+`Club: op 4 maart vond een nieuw initiatief in onze gemeenschap plaats: 

de Vastenmaaltijd, verzorgd door de jongeren van de parochie. De jongeren bereidden voor, 

kookten o.l.v. een Surinaamse kokkin, dekten de tafels, bedienden en verzorgden tussen de 

maaltijd door de bezinnende teksten. Met een gevoel van trots sloten de jongeren de avond af 

met een uitstekende opbrengst voor de Vastenactie. Zie verder Vastenmaaltijd onder diaconie. 

 
4. Informatiemiddag voor jongeren: op 11 maart wordt in onze parochie een 

informatiemiddag georganiseerd over orgaandonatie, speciaal bedoeld voor de jongeren van 

de 12+ Club en Provider uit Vlaardingen. De middagbijeenkomst vindt plaats onder leiding 

van een donatiefunctionaris/Intensive Care verpleegkundige van het Vlietland Ziekenhuis.  
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5. Palmpaasstokken maken: op donderdagmiddag 29 maart werden na schooltijd in de pastorie 

door de kinderen palmpaasstokken gemaakt. De kinderen waren hiervoor uitgenodigd via o.a. 

de Nieuwsbrief van de St. Willibrordus en St. Jozefschool. Op de scholen werden voorbeeld 

palmpaasstokken gebracht en opgesteld in de hal van de school. 

 

6. Palmzondag: op Palmzondag 1 april was er een gezinsviering met palmpaasprocessie. Het 

gelegenheidskoor zong Nederlandstalige bewerkingen van liederen uit Jesus Christ Superstar 

begeleid door toetsen en slagwerk. Wel 35 palmpaasstokken prijkten in de processie. De 

opbrengst voor de Vastenaktie van de knutselactiviteiten in de vasten werd bekend gemaakt. 

Een geslaagde gezinsviering! Ouderen en zieken werden na de viering verrast met een 

Palmpaasstok.  
 

7. Speurtocht door de kerk: een mooie voorbereiding op de Paasvieringen vormde voor de 

kinderen van de groepen 3 en 7 van de Willibrordusschool, de Speurtocht door de kerk. Deze 

vonden plaats in de week voorafgaand aan de Goede Week. De kinderen waren enthousiast, 

zo meldden ook de leerkrachten na afloop. Het e-mail bericht vermeldde: “….Er was ook veel 

diepgang in de opdrachten. De kinderen hebben op een andere manier naar de kerk gekeken. 

Wij vonden dat het echt een compliment verdient.” 

De groepen 3 en 7 van de St. Jozefschool kwamen 

naar de kerk voor de fotospeurtocht in juni. In totaal 

deden dit jaar ruim 200 kinderen de Speurtocht door 

de kerk.  

  

8. Paasvieringen St. Willibrordusschool en St. Jozefschool: op 5 april vond om 9.30 de 

Paasviering van de St. Jozefschool in onze kerk plaats. Om 11 uur kwam de 

Willibrordusschool naar de kerk voor de Paasviering.   
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9. Eerste Communiefeest: op 15 april vindt dit jaar het feest van de Eerste Heilige Communie 

plaats in onze kerk. 15 kinderen hebben zich voorbereid met het project Door de Poort o.l.v. 

onze pastorale kracht Lidwien Meijer. Het kinderkoor “Zing en Zo” met begeleiding van 

piano en viool, tekent voor de muzikale verzorging van de viering. 

 

10. Oudercontactgroep: op 16 januari is er opnieuw een avond in de pastorie van de 

oudercontactgroep. De groep is bedoeld voor ouders van schoolgaande kinderen. Er wordt 

een kalender aangereikt voor de kinderen thuis, er is materiaal (verhalen, kleurplaten enz.) en 

vorming en ontmoeting voor de ouders. Het was een vruchtbare avond met een goede 

opkomst. Op 17 april werd opnieuw een avond van de oudercontactgroep georganiseerd. 

Helaas was de opkomst van deze avond laag te noemen. 
 

11. Terugkomviering communicantjes en vormelingen: op 24 juni stonden in de gezinsviering 

de communicantjes en de vormelingen van vorig jaar nog eens extra in de belangstelling. De 

vormelingen ontvingen hun kruisje uit de levensboom terug en kregen daarbij een kaarsje met 

bezinnende tekst. Te gast was het jongerenkoor “Te be continued” uit Maassluis.  
 

12. Gezinsvieringen: naast de gezinsviering die op Palmzondag plaatsvond, werden er dit jaar 5 

andere gezinsvieringen gehouden in onze parochie. Op 4 november wordt de gezinsviering in 

de pastorie vervolgd met een spel rond Symbolen, voor ouders en kinderen. Het jaar wordt 

afgesloten met de gezinskerstviering op kerstavond m.m.v. het gelegenheidskoor. 

 

13. Eindviering en opening van het jaar St. Jozefschool: zoals elk jaar sluit de St. Jozefschool 

het schooljaar 

af met een 

viering in 

onze kerk. Dit 

jaar vond deze 

plaats op 12 

juli. Ook de 

opening van 

het nieuwe 

schoolseizoen 

werd op 20 

september 

gemarkeerd 

met een 

viering in 

onze kerk 

voor de gehele 

school.  
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14. Diaconaction: op 18 november namen de jongeren van de 12+ club deel aan de landelijke 

actie Diaconaction en staken de handen uit de mouwen voor de naasten. Zie verder onder de 

rubriek Diaconie.  

 

15. Kerstvieringen St. Jozef-, St. Willibrordus- en St. Bernardusschool:  de jaarlijkse 

kerstvieringen van de drie basisscholen vonden dit jaar plaats op 20 december (Willibrordus 

en Bernardus) en op 21 december (Jozef). In totaal bezoeken ongeveer 850 kinderen, ruim 50 

leerkrachten en plm. 700 ouders en andere belangstellenden deze vieringen. 
 

16. Kerststerretjestocht 2007: 
op zondag 23 december 

werd een Kerststerretjes-

tocht georganiseerd voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar 

en hun ouders. Startpunt 

vormde de hoogste molen 

van de wereld. Vanaf daar 

gingen de kinderen en hun 

ouders door de wijk op 

zoek naar de Ster en 

kwamen onderweg figuren 

uit het kerstverhaal tegen. 

De tocht mondde uit in een 

mooi kerstverhaal bij het 

stalletje in de donkere kerk, verteld door pastor/herder Lidwien Meijer. Ruim 40 kinderen 

namen samen met hun ouders deel aan de tocht.  

 
 

diaconie: bezoekwerk en MOV 
 

17. maandelijkse Amnesty schrijfactie: al lange tijd een goede gewoonte in onze gemeenschap. 

Maandelijks worden de tweede zondag van de maand aan het einde van de viering Amnesty-

brieven uitgedeeld. Een ieder die wil, kan een voorbeeldbrief meenemen, gericht aan de 

autoriteiten van een land. Het schrijven is gericht tegen de doodstraf, bepleit een eerlijk 

juridisch proces, een humane behandeling of vrijlating van gewetensgevangenen. 
 

18. Speciale collectes:  

•••• Memisa:  op 4 februari was er na de gezinsviering een deurcollecte voor Memisa.  

•••• Week Nederlandse missionarissen: via een artikel in de Gorzenklok en middels een 

deurcollecte op 20 mei werd er geld ingezameld voor de Nederlandse missionarissen. 

•••• Wereldmissiedag: zondag 21 oktober is er een speciale collecte voor Missio. 

•••• Adventsactie: met collecte voor Solidaridad op 2 december. 
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19. Dekenale vastenactie: de vastenactie van dit jaar kende het motto: “Vast iets voor Suriname” 

In de parochiegemeenschap vinden diverse activiteiten voor de vastenactieplaats plaats. De 

kinderen knutselen in de kindernevendienst en verkopen hun werkjes aan het einde van de 

viering. Ook brengen de kinderen hun vastenspaarpotjes. Verder de vastenactiezakjes/ 

acceptgiro’s voor de volwassenen. Samen met de opbrengst van de Vastenmaaltijd leidt dit 

tot een bijdrage aan de Dekenale vastenactie van €1681,50. 

 

20. Vastenmaaltijd: op 4 maart 

wordt door de jongeren van de 

12+ club een vastenmaaltijd 

georganiseerd. Onder leiding 

van de Surinaamse kokkin 

serveren de jongeren een 

vastenmaaltijd voor 42 

parochianen. Tussendoor is er 

tijd voor bezinning via 

gedichten en uitleg van het 

vastenproject. Het wordt een 

bijzonder geslaagde middag, 

met een opbrengt voor het 

project van: 401,- Euro! 

 

21. Mensen in Nood:  zaterdag 21 april vond de inzamelingsactie van kleding t.b.v. Mensen in 

nood plaats. De veertigste inzamelingsactie deze keer, met als bestemming Oost-Congo. In 

samenwerking met Mensen in Nood en haar lokale partnerorganisaties, wordt hulp geboden 

aan mensen die door oorlog een nieuw bestaan moeten opbouwen. 

 

22. Wake bij de detentieboot: elke derde zondag van de maand wordt er ‘s avonds met 

gedichten, gebeden en gezang een wake gehouden bij de detentieboot in Rotterdam-West. Dit 

op initiatief van Raad van Kerken in Schiedam. Na afloop is er samenkomst in pastorie van 

de HH kerk om na de indringende ervaring bij een kopje koffie stoom af te blazen en na te 

praten. 

 

23. Zonnebloem: dit jaar vierde de Zonnebloem afdeling Schiedam Zuid, die sterk gelieerd is 

aan onze parochie, haar 25-jarig bestaan. Ook dit jaar zijn er in onze parochie weer 

verschillende activiteiten van de Zonnebloem: waaronder de herfstmiddag op 17 oktober en 

de kerstviering op 14 december. Op 9 september worden er in onze parochie loten verkocht 

ten bate van de Zonnebloemloterij. 
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24. Diaconaction: op 18 november namen de jongeren van de 12+ club deel aan de landelijke 

actie van jongeren die dat weekend aan het werk gaan om goed te doen voor anderen. De 

jongeren kozen voor het Afrikaanse project van Van Harmelen Conservation Fund van de 

Schiedamse Astrid van Harmelen. Er werden auto’s gewassen, op kleine kinderen gepast 

tijdens de viering en lekkers gebakken en verkocht bij de koffie na afloop van de viering. 

Astrid van Harmelen lichtte de bestemming van de opbrengst van de actie toe in de viering. 

De jongeren van de Engelse gemeenschap sloten zicht spontaan aan bij de activiteiten. Alle 

inzet bleek € 336,55 bijeen te hebben gebracht. (Foto´s: zie punt-14) 
 

25. Kerstliederen bij kerstdiner en op het Wilhelminaplein: sinds enige tijd wordt er in 

Schiedam-zuid rond Kerstmis een kerstdiner en lichtjes-tour georganiseerd voor ouderen en 

alleenstaanden. Tijdens het 

diner brachten koorzangers 

van het Heilig Hartkoor en 

parochianen kerstliederen 

voor de ouderen ten gehore. 

De tour werd afgesloten met 

een samenkomen op het 

Wilhelminaplein. Op het 

smaakvol ingerichte plein 

verzorgde de zangers bij de 

“levende Kerststal” bekende 

kerstliederen, begeleid door 

één van onze musici. 
 

26. Bezoekgroep: ook dit jaar heeft de bezoekgroep aan ouderen, zieken en alleenstaanden in de 

wijk een bemoedigende Kerstgroet doen toekomen. Naast het bezoeken van zieken en 

alleenstaanden worden de speciale bezoekjes met kleine attentie aan degene in onze parochie 

die hun 80e of 90
e
 verjaardag vieren, zeer gewaardeerd.  

 

27. Muziekmiddag voor ouderen: in samenwerking met het wijkcentrum vindt op 

zondagmiddag 11 februari voorlopig de laatste in de serie muziekmiddag voor senioren 

plaats. Onder genot van een drankje konden de ouderen luisteren naar live muziek en in 

ongedwongen sfeer een praatje maken. 
 

28. Wijkmaaltijd: op 6 maart wordt er voor de eerste keer in onze parochie een wijkmaaltijd 

gehouden. De lunch wordt georganiseerd door onze parochie, Stichting Ouderenwerk en 

Wijkcentrum Zuid. De maandelijkse maaltijd is bedoeld om de onderlinge contacten in de 

wijk te verstevigen. Het initiatief slaat bijzonder goed aan. In de zomer wordt de wijklunch 

omgedoopt tot een zeer gewaardeerde High Tea. De parochiezaal was voor een middag echt 

de huiskamer van de wijk.  
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Versterking van de parochieorganisatie: 
 

29. Kerkbalans:  de werkgroep kerkbalans heeft deelgenomen aan Kerkbalans Nieuwe Stijl op 

uitnodiging van het bisdom. In het najaar heeft de werkgroep kerkbalans het initiatief 

genomen extra brieven op naam te doen uitgaan aan parochianen. Deze benadering heeft een 

goede extra respons opgeleverd. (€1800,-)   
 

30. Kerkbestuur: in 2007 namen twee bestuursleden afscheid van het kerkbestuur. Vervolgens 

trad een nieuw persoon toe. Hij krijgt vanaf zijn benoeming de portefeuille “gebouwen” 

toebedeeld. In totaal telt het KB nu naast de voorzitter Pater de Rooij 5 leden. 
 

31. Openbare vergaderingen Kerkbestuur: op 12 november 2007 vindt de eerste van twee 

geplande openbare vergaderingen van het kerkbestuur plaats (de tweede staat op de rol op 

maandag 10 maart 2008). In de vergadering van november staat op de agenda: financiën, 

pastoraat, gebouwen, communicatie en samenwerking. 
 

32. pastorale school: twee parochianen begonnen dit jaar met de pastorale school. Zij volgden de 

modules: Vrijwilliger in de kerk en Basismodule leren.  
 

 

Samenwerking: 
 

33. Gezamenlijke lezingen: ook dit jaar worden er lezingen georganiseerd in samenwerking met 

de St Jan/Visitatieparochie. Op 7 en 28 maart vinden er lezingen plaats met als thema: 

mystiek in de Veertigdagentijd. In het najaar zijn er wederom gezamenlijke lezingen 

verzorgd door Lidwien Meijer en Leo de Jong. Dit maal over Godsbeelden . 

’s Middags is men voor de lezingen welkom in de St. Jan. ’s Avonds in de HH parochiezaal.  
 

34. Gezamenlijke Paaswake en gezamenlijk Kerstviering van Engelstalige gemeenschap en 
Heilig Hartparochie: op zaterdag 7 april vond in onze kerk de tweetalige Paaswake plaats. 

Voorgangers waren pastoor J. de Lange en father Ben Engelbertink. Ook bijzonder was de 

gezamenlijke Nachtmis met Kerstmis. Beide keren verzorgde het Heilig Hartkoor de muziek 

tijdens de tweetalige viering. 
 

35. Viering met het Oeral Kozakkenkoor:         
op zondag 3 juni was er in onze kerk iets heel 

bijzonders te beleven. In samenwerking met de 

parochie van de St. Jan/Visitatie werd de 

Oosters Orthodoxe liturgie voorbereid. In de 

eredienst zong het Oeral Kozakkenkoor uit Den 

Haag. De kerk was nagenoeg vol. In de maand 

voorafgaand aan de viering hield pater Leo de 

Jong een lezing over de Oosters Orthodoxe 

liturgie, zodat we de aard van de liturgie beter 

konden begrijpen.  
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36. Bisdomavond rond clustervorming/ reorganisatie parochies: op maandag 4 juni bezoekt 

een delegatie van het kerkbestuur een door het bisdom belegde bijeenkomst rond 

clustervorming van de 140 parochies in het bisdom Rotterdam. 

 
 

Vorming en verkondiging:  
 

37. 40 dagenboekje: ook dit jaar is het boekje voor de 40 dagentijd, samengesteld door pastoren 

en predikanten in Schiedam, verspreid in onze parochie. Het boekje bevatte voor elke dag een 

bezinnende tekst.  
 

38. Geloofscursus “Katholiek geloven… hoe en wat”: na het succes van de eerste serie, 

organiseren de katholieke parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vanaf 9 oktober 

een nieuwe serie van deze geloofscursus. Het betreft een basiscursus in het katholieke geloof, 

bestaande uit 12 avonden. 
 

39. Lezingen Pelgrimstocht naar de Elzas: na de lezingencyclus rond de Romaanse Mens van 

afgelopen jaar, vindt hierop op 4 achtereenvolgende woensdagen in oktober een vervolg 

plaats, met als titel: een Pelgrimstocht naar de Elzas. De lezingen, verzorgd door Dhr. Frans 

Rosier van de Liduinakerk, worden gehouden in de zaal van de pastorie.  
 

40. Lezing Weihnachtsoratorium: op 19 december nam Dhr Rosier zijn gehoor mee naar 

eeuwenoude glas-in-loodramen onder de klanken van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.  
 

41. luistervieringen: op 12 augustus vond bij wijze van experiment een luisterviering plaats met 

muziek uit Taizé. Enkele berichten in kranten en op de stadstelevisie bracht die zondag een 

aardig aantal “nieuwe gezichten” naar onze kerk. Er volgden veel enthousiaste reacties van de 

kerkbezoekers. Het initiatief kreeg vervolg in de advent op 23 december met een 

luisterviering met Gregoriaans.  

 
 

Activiteiten:  
 

42. voorjaars- & najaarsrommelmarkten: op 21 

april en 10 november vonden dit jaar de 

halfjaarlijkse rommelmarkten plaats. Zo´n 25 

vrijwilligers zetten zich in met voorbereiden, 

verkoop en opruimen. Beide dagen waren 

geslaagd. Veel bezoek, een gesprek bij een 

kopje koffie en een glaasje. En beide keren een 

mooie opbrengst.  

 

43. opknappen zalen van de pastorie: in de 

zomermaanden heeft de pastorie een grote 

opknapbeurt gekregen. Beide grote zalen en 

twee kamers op de 1
e
 verdieping zijn geverfd, 

behangen en hebben nieuwe gordijnen en 

vloerbedekking gekregen. Alles gedaan door 

vrijwilligers van de H.Hartparochie en de in ons 

gebouw kerkende Engelstalige gemeenschap. 

Het resultaat mag er zijn! De kamers op de 1
e
 

verdieping worden in gebruik genomen voor 

jongerenactiviteiten  en voor jeugdactiviteiten 

van de Engelstalige gemeenschap. 
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44. koffiedrinken: vanaf september 2007 is er wekelijks (in plaats van maandelijks) een 

gezamenlijk koffiedrinken na de mis met de parochianen. Dit ter versteviging van de 

onderlinge contacten.  

 

45. HH feest: vrijwilligers feest: na een druk werkjaar hebben de vrijwilligers van onze parochie 

en hun partners een gezellige avond meer dan ooit verdiend! Op 15 juni vindt de viering en 

aansluitend de feestavond plaats.  

 

46. Open Monumentendag: de landelijke Open monumentendag op 8 september kende dit jaar 

het thema “Moderne Monumenten”, een thema dat onze kerk (uit 1925/26) op het lijf 

geschreven was . Er waren rondleidingen, fotoreportages van onze kerk en een mini- 

speurtocht voor de jonge bezoekers. 

 

47. informatiebijeenkomst Vriendenstichting 
en Kerkbestuur: op 9 september vond de 

informatiebijeenkomst plaats voor de 

donateurs en belangstellenden van de 

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk. 

Het Stichtingsbestuur bood in 

samenwerking met het Kerkbestuur een 

overzicht van de stand van zaken rond de 

instandhouding van onze kerk en de 

toekomstplannen voor de gebouwen, 

waarbij met name werd ingegaan op een 

heringebruikname van de kelder. De 

bijeenkomst kreeg een verrassend karakter 

omdat alle belangstellenden na de viering 

geleid werden naar het souterrain van onze 

kerk. Architect en kerkbestuurder Cokke 

Lansbergen presenteerde tekeningen die 

toonden hoe de kelderruimte kan gaan 

worden. De bedoeling is in samenspraak 

met de Gemeente Schiedam te zoeken naar  

goede en sociale exploitatiemogelijkheden. 

Wordt vervolgd.  

 
48. kerstviering KVO: op 21 december vindt 

de kerstviering plaats van de KVO. 

 

49. concerten: op zaterdagavond 3 februari geven orkestvereniging Wilton uit Schiedam en 

“Eendracht maakt Sterk” uit Hardinxveld-Giesendam gezamenlijk een concert in onze kerk. 

Op het programma staan werken van o.a. A. Reed en Leonard Bernstein.  
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Op zondag 18 november was er in onze kerk feestelijke Barokmuziek te beluisteren. Een 

concert gegeven door het Schiedams Toonkunstkoor. Samen met een begeleidingsorkest 

werden cantates van J.S. Bach uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe contacten: 
 

50. Wijkbeheersoverleg:. sinds 2004 is onze parochie vertegenwoordigd in het 

Wijkbeheersoverleg. Het wbo is een formeel overleg tussen verschillende instanties in de 

wijk en betrokken vrijwilligers. Het beschikt over een klein budget, waar ook soms onze 

parochiegemeenschap van gebruik mag maken. 

 

51. contacten met Ouderenwerk en Stichting Welzijn: naast de wijklunch en de 

muziekmiddag voor ouderen (zie punt 27 en 28), is een gezamenlijke enquête gehouden 

onder wijkbewoners. Hieruit zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld  

 

52. parochie-internetsite: vorig jaar ging de 

internetsite van onze parochie de lucht in. Het 

adres: www.heilighartkerk.nl. Het aantal 

bezoekers bedraagt dagelijks van ongeveer 12 per 

dag gedurende de eerste maanden, tot gemiddeld 

30 per dag aan het eind van het jaar. Met 

uitschieters bij bijzondere gebeurtenissen in de 

kerk. Vanaf de zomer van dit jaar, is via de site 

ook het planbord met reserveringen voor 

activiteiten in de parochiezalen en de vieringen in 

de kerk te raadplegen. Verder uitgebreide 

informatie over onze parochie, de geschiedenis, 

vele links, de Stichting Vrienden, de Gorzenklok, 

diverse fotoreportages en zelfs korte filmpjes van 

activiteiten in onze parochie. 

 
Overige vermeldenswaardige bijzonderheden: 
 

53. Afscheid Pater Saris: op 13 mei namen we afscheid van Pater Saris die sinds 12 december 

1999 vele malen is voorgegaan in onze kerk. Vanaf september 2001 vonden onder de 

bezielende leiding van Pater Saris elke derde donderdag van de maand inspirerende 

geloofsgesprekken plaats. Na de afscheidsviering, wordt Pater Saris uitgebreid dank gezegd 

voor zijn waardevolle bijdrage aan het geloofsleven in onze parochie.  
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54. Avro televisie te gast in onze kerk: op 2 en 3 juli werden in en om de kerk filmopnames 

gemaakt voor de Nederlandstalige detectiveserie van de AVRO “Spoorloos Verdwenen”. De 

opnames trokken veel belangstelling van figuranten, wijkbewoners en pers. Uitzending vindt 

plaats najaar 2008.  

 

55. Orgelreparatie: in juli van dit jaar is de bedrading van de 

speeltafel van het orgel grotendeels vernieuwd. In de loop van de jaren was de isolatie gaan 

brokkelen, waardoor kans op kortsluiting ontstond. Op aanraden van een elektrotechnicus van 

de parochie is een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Ook kreeg het orgel nieuwe lichten bij 

de voetpedalen.  

 

56. Heilig Hartkoor viert 30 jarig bestaan: het dames- en herenkoor van onze parochie viert dit 

jaar haar 30 jarig bestaan. Na de viering van 16 september vieren de koorleden het heugelijke 

feit met een heerlijke brunch en een tochtje te water.  

 

57. Franse Angers Trélaze Cottage: oftewel,  nieuwe 

leien op het dak. Deze leien werden gelegd op het dak 

van het linker zijkoor van het kerkgebouw. Vanaf 5 

maart wordt het dak enkele dagen bevolkt door 

“bergbeklimmers” die de leien komen vervangen. Na 

voltooiing van deze werkzaamheden zijn in ruim twee 

decennia alle dakleien van de kerk en de torenspits 

vernieuwd. 

 

58. Klusjesman: sinds september van dit jaar is er een klusjesman werkzaam in onze kerk en 

pastorie. Hij is de eerste drie dagen van de week aanwezig voor allerhande werkzaamheden.  

 

59. Nieuw kunstwerk van Wim Adolfs in 
de kerk: 22 november waren in onze 

parochie te gast twee nichten van Wim 

Adolfs (de maker van de grote 

muurschildering in de kerk, de twee 

Liduina tableaus en de ontwerper van 

acht karakteristieke kandelaars op en 

naast het hoofdaltaar.) Op zoek naar 

kunstwerken van hun in 1944 overleden 

oom, kwamen ze via onze internetsite 

onze kerk op het spoor. De parochie 

ontving een schilderij van Adolfs met 

daarop Christus Koning en – heel 

bijzonder- ook een brandend Heilig Hart. Het schilderij is met Christus Koningfeest 

gepresenteerd aan de parochie.  



 

Heilig Hartparochie Schiedam 12 Overzicht activiteiten 2007 

 

Vrijwilligersmutaties in deze periode: 

1. kerkbestuur           : 2 personen namen afscheid, 1 persoon erbij 

2. Kerngroep Pastoraat  : 1 persoon nam afscheid, 1 kwam erbij  

3. parochiemanager       : nam afscheid (taken verdeeld over enkele vrijwilligers) 

4. coördinator liturgie       : nam afscheid (taak overgenomen door andere vrijwilliger) 

5. wijklunch        : 2 personen erbij 

6. tuinonderhoud       : 1 persoon nam afscheid, 1 kwam erbij  

7. redactie Gorzenklok  : 1 persoon nam afscheid 

8. gezinsvieringengroep              : 1 persoon nam afscheid  

9. schoonmaakploeg : 1 persoon kwam erbij  

10. parochieadministratie  : 1 persoon erbij 

11. H.Hartkoor            : 1 persoon nam afscheid, 1 kwam erbij  

12. onderhoud    : klusjesman erbij  

 

   

Doopjes: 4 kinderen  

 

Communicantjes: 14 kinderen 

 

Huwelijksvoltrekking: 1 huwelijkplechtigheid 

 

Uitvaarten, wakes etc.: 9 uitvaarten 

 

 

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

Opgemaakt te Schiedam, september 2008 


