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Op leeftijd
De jaren gaan, je toekomst wordt
steeds kleiner, je verleden zoveel groter.
Je lichaam wil niet altijd meer wat
jij wilt, en je wilt vaak nog zoveel.
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• per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren;
• overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres.
Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden:

Herinneringen die van vroeger opstaan
schuiven vaak zich tussen jou en wat je ziet.
Je móet wel kijken, met verdriet,
melancholie, en soms zelfs zelfverwijt.

D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX,
tel. 4164080;
P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel. 4167643;
A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel. 4387526;
H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL,
tel. 4382663;
W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663;
C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND,
tel. 4161303.

Je weet jezelf een boom
die eenzaam staat,
want om je heen werd reeds zoveel geveld.
Maar tegelijk ook dit:

Abonnementsprijs: € 21,50 per jaar.
Betalingen aan:

waar alles transparant wordt, weet je meer
dan vroeger van een stille liefde die je aanraakt,
zie je in de schittering van zonlicht in je
kamer de afglans van de eeuwigheid.

de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet,
Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet; postgiro: 459099.

Abonnementenadministratie:
Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel. 4162973.
Opgave van abonnementen, proefnummers,
adreswijzigingen en klachten over bezorging aan:

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

Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer,
Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196.

Leest u nog gratis?

Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant.

Onlangs kwamen we tot de ontdekking dat
een aantal abonnees tot nu toe het abonnementsgeld voor dit jaar niet heeft overgemaakt.
We gaan ervan uit dat dit een vergissing is en
dat u per omgaande het bedrag van € 21,50
zult overmaken op giro 45 90 99.

Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland
en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192
XD, tel. 4383556;
Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH,
tel. 4384347;
Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof,
Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.
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De verrassing
Het wijktheater Rotterdam had vorig jaar een zeer geslaagde voorstelling van en door asielzoekers in de Schotse kerk in Rotterdam.
Het sfeervolle gebouw leende zich uitstekend voor de verschillende onderdelen van het programma. Het begon met een maaltijd met ingrediënten van de voedselbank
Het eerste onderdeel was buiten in een tent. Er waren twee jongens aanwezig. De ene lag
op het bed met één dunne deken en probeerde te slapen. De andere schilde fruit. Er werd
niet gesproken, maar zonder woorden beelden zij de onzekerheid, de kou en het lange wachten uit. Hun bagage bestond uit bijna niets. Zo overgeleverd aan hun tocht. Ze konden niet
wennen aan de kou. En het wás koud in de tent. We zaten daar met dekens op houten bankjes ....
In een apart zaaltje zat een groepje jongeren bij elkaar. Mooie jonge mensen uit verschillende
landen afkomstig. Zij vertelde hun verhaal – van het weggaan - van het vluchten – van het
zoeken naar een veilige nieuwe toekomst. Van het verschil met hun leeftijdsgenoten in Nederland die geen idee hebben van hun verleden. Er was een jongen in deze groep geweest die
opgepakt en vastgezet was, omdat hij illegaal hier verbleef. Hij had mee gedaan met eerdere
uitvoeringen en nu konden ze geen contact met hem krijgen De dreiging van oppakken , vastzetten en uitzetten is een realiteit voor meer jongeren uit deze groep.
Het was jammer dit gesprek af te ronden. omdat er nog zoveel te zeggen en te luisteren viel.
Maar het volgende onderdeel wachtte al. We liepen een kamertje binnen waar prachtig aangeklede dames klaar stonden. Eén van hen vertelde haar verhaal.
De vrouwen kwamen uit Rusland en Georgië. Ze was docent klassieke talen geweest in haar
land. Hier was ze aangewezen op de verkoop van de straatkrant om in haar levensonderhoud
te voorzien. Ze vertelde dat ze dat niet erg vond, maar wel de manier waarop sommige mensen die langs liepen haar als oud vuil behandelden en ook wel uitscholden. Je zou zeggen je
doet geen kwaad als je de straatkrant verkoopt.
Het groepje dames zette nu een prachtig meerstemmig lied in dat ze zeer zuiver zongen.
Opeens zag ik iets bekends.. Goed kijken en ja hoor dat was ‘mijn straatkrantverkoopster’ van
de supermarkt waar ik altijd kom. Dan staat ze er altijd met een verlegen houding en met gewone kleren aan. Nu staat daar een prachtige dame die erg mooi blijkt te zingen. Ze legt aan
ons uit wat de tekst betekent en vertaalt moeiteloos in het Nederlands. Een zelfverzekerde
vrouw in een rol waarin ze tot haar recht komt.
Er bekroop me een gevoel van schaamte dat ik zo verrast was en haar niet direct herkende.
In mijn beeldvorming pasten deze zelfverzekerde prachtige dames niet een-twee-drie in het
beeld van de straatkrantverkoper. En toch was zij het. Ik ging na afloop naar haar toe en
vroeg naar haar naam. Elke vrijdag zeg ik haar toch anders gedag. Ik zie achter haar schuchtere houding een andere vrouw die zij ook is.
Aan de rand geschoven van onze samenleving zouden zij wel eens het criterium kunnen zijn
van een menselijke samenleving. Of herkennen we een gestalte van de Heer die een appèl
doet als we met een volle winkelwagen langslopen.
Maar ook de wens van ‘een goed weekend’ krijgen alsof je haast een zegen ontvangt.
Arja Poot
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Agenda

KERKDIENSTEN
ZONDAG 12 OKTOBER 2008

Centrale agenda
Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,
Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail:
agenda @ kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk
Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)
Lied van de maand: gezang 354a
10.00 uur Mw. ds. J. de Ruijter, Nootdorp.
Kindernevendienst.
Kinderoppas: Marjo Ottink, Silvia Petersen

Afzonderlijke verantwoordelijkheid:
(K) = Katholiek;
(O) = Oecumenisch;
(P) = Protestantse Gemeente;
(.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
Lied van de maand: gezang 354a
10.00 uur Ds. P. Lugtigheid, Delft.
Koffiedrinken na de dienst.
Kindernevendienst.
Kinderoppas: Gerdien Misbeek

_______________________________________

Vast rooster
(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur
Pater Y. Konchenko,
eucharistieviering
m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria'
14.00 uur

‘Open kerken’
Dorpskerk: donderdag
10.00–12.00 uur
Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur
• Elke zondag
Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering
19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap

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

• Eerste zondag van de maand
Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

COLLECTEN:
Prot. 1. Werelddiaconaat; 2. Kerk
Deurcollecte:.Bestrijding van de tekorten
R.K.: Eigen parochie

• Tweede zondag van de maand
Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst
• Derde zondag van de maand
Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

_______________________________________

Ma. 20.00 uur Mariakerk. Servaaskoor
20.15 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”

ZONDAG 19 OKTOBER 2008
Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)
10.00 uur
Ds. H. van den Heuvel,
Oud-Beijerland
Koffiedrinken na de dienst.
Kindernevendienst.
Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique
Lolkema

Di. 19.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke
twee weken)
19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor
(elke twee weken)
Wo. 19.00 uur Antwoordkerk. Basiscatechese (P).
20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”
Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor
20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
10.00 uur
Ds. V.E. Huls
Kindernevendienst.
Kinderoppas: Melanie van Winkel

Actueel
Maandag 13 oktober
19.00 uur Meeuwenhof. Bijbelkring (P).
19.00 uur Mariakerk. Kerkbestuur (K).

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur
Pater Y. Konchenko,
eucharistieviering
m.m.v. het Servaaskoor
------------------------------------------------------------------

Dinsdag 14 oktober
10.00 uur Antwoordkerk. Protestantse Vrouwendienst Zuid (P).

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie;
2. Kerk
Deurcollecte:.Bestrijding van de tekorten
R.K.: Eigen parochie; werk van de Zonnebloem

Woensdag 15 oktober
19.30 uur Antwoordkerk. College van Diakenen
(P).
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19.30 uur Mariakerk. Pastorale school (K).
20.00 uur Antwoordkerk. College van Kerkrentmeesters (P).

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Donderdag 16 oktober
18.00 uur Huisadres. '7+1 Basiscursus Geloven'
o.l.v. Joumana Nahar en ds. Robert Wilschut (P).

Amphia Ziekenhuis

Zaterdag 18 oktober
9.30 - 14.30 uur Mariakerk. Witte Markt.
19.30 uur Dorpskerk. Jubileumconcert Dorpskerkkoor o.l.v. Arnold van der Heijde, Riet Dijkhuizen, piano.

Delta Psychiatrisch Centrum

(Molengracht 21, 4818 CK Breda)

Dhr. M.L. Bottse, Boerenhoek 114.
(Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal)

Mw. T. Heijdacker-van der Schaaf, Kruisnetln. 476.
'Rijndam' Revalidatiecentrum
(Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam)

Mw. E. van Dijke, Middenbaan Zuid 612.

Zondag 19 oktober
12.00 - 14.00 uur Mariakerk. Jongerenbijeenkomst (K).

Zorgcentrum 'De Hooge-Werf'
('t Wiel 2, 3171 ND Poortugaal)

Dhr. H. van Rossen, Max Havelaarweg 196 •

Maandag 20 oktober
13.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst KBO - Modeshow (K).

Zorgcentrum ‘Hannie Dekhuizen’
(Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam)

Mw. M. van der Schoor, Prikkorf 40.

Woensdag 22 oktober
19.30 uur Mariakerk. Pastorale school (K).

Zorgcentrum 'Sonneburgh'
(Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

Mw. S. Booi, Klencke 347.

Donderdag 23 oktober
18.00 uur Huisadres. '7+1 Basiscursus Geloven'
o.l.v. Joumana Nahar en ds. Robert Wilschut (P).

‘Het Hofje’, Verpleegafdeling Humanitas
(Marthalaan 6, 3194 EH Hoogvliet)

Mw. E.J. van Rijsbergen-Bakker, Puitstraat 341.
Vrijdag 24 oktober
20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen.

Zorgcentrum ‘Meeuwenhof’ (verpl.)
(Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet)

Mw. N.A. Driesprong.

Zaterdag 25 oktober
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt
ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente.
18.30 uur Mariakerk. Jongerenfilmavond (K).

Westerstein, kleinschalig wonen
(Puitstraat 101, 3192 SH Hoogvliet)

Dhr. B. Gelok, Majoraanpad 25 •
Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (verpl.)

Bijbelleesrooster
vrijdag
zaterdag

10 oktober Psalm 119:81-88
11 oktober Genesis 39:1-10

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober

Genesis 39:11-23
Genesis 40:1-15
Genesis 40:16-23
Psalm 96
Matteüs 22:15-22
Matteüs 22:23-33
Matteüs 22:34-46

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober

Psalm 119:89-96
Matteüs 23:1-12
Matteüs 23:13-22
Matteüs 23:23-33
Matteüs 23:34-39
Psalm 119:97-104
Genesis 41:1-13

(Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. J.A. Both-Vunderink.
Mw. A. Brobbel-Eland.
Mw. W.S. ’t Hart-Lukas, Cloese 145.
Mw. A. den Outer-van den Hazel, Paprikastraat 4.
Dhr. J. Thomassen, Haifaweg 43 A.
Mw. P.J. van Pelt.
Mw. F. van Vliet-Benne.

Meeuwenhof en Alver
Pastor P.A. Stam, Mauritslaan 52, 2181 SP Hillegom,
telefoon: 06 - 226 99 249; e-mail: stam @ snelnet.net

Bijbelkring
Dit nieuwe seizoen gaat de bijbelkring van
start op maandagavond 13 oktober.
Evenals voorgaande jaren is de eerste keer
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een zangavond. Zangeres Ada Verkerk komt
zingen en organist Herman Valster begeleidt
haar en onze samenzang. Het thema is: Jezus is zijn naam!

Hij wordt bijgestaan door het Rouw en Trouwkoor o.l.v. Hugo van Dalen. Een goede viering gewenst!

Rond dit thema wil ik dit seizoen een poging
doen om bijbelgedeelten uit te leggen. De
vaste bezoekers van de Bijbelkring weten dat
we bijeen komen in de (vroegere) Idozaal,
elke keer op de 2e maandagavond van de
maand van 19.00 – 20.00 uur. Voor de 13e
oktober heet ik u bijzonder welkom en we
hopen op een flinke opkomst.

Herdenkingsbijeenkomst
In de avond van donderdagavond 23 oktober
houden we een herdenkingsbijeenkomst. Nabestaanden van overleden bewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging om hierbij
aanwezig te zijn. De invulling van het programma wordt verzorgd door medewerkers
van Breede Vliet en ondergetekende. We
hopen op een goede avond.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Peter Stam
Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Peter Stam
Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Breede Vliet

Woonzorgcentrum Siloam

Pastor P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver

Kerkdiensten

Kerkdiensten op dinsdagmorgen

Zondag 12 oktober
10.30 uur dhr. T. van Staveren

• 14 oktober begint de kerkdienst om 10.30
uur in de Filmzaal. We lezen dan Markus
8:22–26 over bomen die wandelen, tenminste
dat zegt de man die door de Heer van zijn
blindheid wordt genezen.
In deze viering speelt Herman Valster orgel
en komende de volgende vrijwilligers helpen:
dames Kooiman, De Koning, Mevius, Ossendrijver en Polak.

Zondag 19 oktober
10.30 uur mw. C.M. Rovers
_______________________________________

• 21 oktober lezen we over Naaman. We lezen zijn verhaal in 2 Koningen 5. Een hooggeplaatst mens met een afschuwelijke ziekte.
En dan komt de profeet Elisa in beeld ….
Herman Valster is de organist en de dames
Van Groningen, De Koning, Ossendrijver en
Pors staan ingeroosterd.

Dank
Uw warme reacties, uw blijken van medeleven, de vele kaarten en brieven die ik mocht
ontvangen na die overval, waren enorm en
hebben me erg goed gedaan. Hartelijk dank
hiervoor.
Moge het gebed ons aller troost en kracht
zijn.

Avondmaalsviering
Met de vaste bezoekers van de bijbelzanggroep vieren we op donderdagmiddag 16 oktober de Maaltijd van de Heer. We delen
brood en wijn en denken eraan wat Jezus er
zelf mee heeft bedoeld: nl. Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen onderweg….

Met vriendelijke groet.
Mw. E.J. van Rijsbergen-Bakker

Woord en Communieviering
In de Woord en Communieviering van 16 oktober gaat pastor Pieter Bougie voor.

☼
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18 oktober in de Dorpskerk en begint om
19.30 uur; de kerk is vanaf 19.00 uur open. De
toegang is gratis.

Vanwege vakantie een beetje laat willen wij u
van harte bedanken voor de overweldigende
belangstelling voor ons 50 jarig huwelijksjubileum. Naast meer dan 100 kaarten hebben
velen van u de moeite genomen ons persoonlijk de hand te drukken.
Het cadeau van u allen bedroeg € 1100,00!!!
Inmiddels is dit overgemaakt naar Kerk in
Actie voor het project Kinderen in de knel.
Héél, héél erg bedankt! Het was hartverwarmend.

Het jubileumconcert zal dan (of later) ook kunnen worden beluisterd via de kerkradio door op
de website: www,audioserver.nl, te kiezen voor
<Hoogvliet> en <Dorpskerk>.
Nogmaals, u allen bent van harte uitgenodigd
het jubileumconcert bij te wonen en samen
met het Dorpskerkkoor en Joy Ensemble er
een gezellige en fijne avond van te maken.
Tot zaterdagavond 18 oktober.

Piet en Cobi Bouman
☼
Voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
bij thuiskomst hartelijk dank.

Het Bestuur.

Koffieconcerten

Jan Benne
Wij hebben er weer zin in!!! U ook???
Op zondag 12 oktober is het weer zover: start
van het seizoen 2008/2009 van de Stichting
Koffieconcerten Hoogvliet. Weet u wel, de
stichting die in Hoogvliet zes keer per jaar
concerten organiseert in de Dorpskerk om u,
inwoners van Hoogvliet en omgeving, te laten
genieten van muziek in alle vormen, van
klassiek tot semi-klassiek van modern tot
jazz. Wij proberen daarmee een bijdrage te
leveren aan de kunst en de cultuur in Hoogvliet.

PCOB, afd. Hoogvliet
Op 15 oktober is er een ledenvergadering,
waarin de heer en mevrouw Van den Burg uit
Den Haag een dia-presentatie zullen verzorgen over Noorwegen. Gasten zijn van harte
welkom. We vergaderen in ‘De Aanbouw’,
Achterweg 12; aanvang 14.00 uur.
Henk Snikkers, secretaris

Jaarprogramma
Ook dit jaar staan de ensembles en koren
weer voor u klaar om op zondagmiddag een
waardevol en vooral ook sfeervol concert te
verzorgen, van klassiek tot jazz, jazeker ook
jazz. Dit jaar voor het eerst! Tijdens het laatste concert, op 19 april 2009, nodigen wij de
Big-Band Bollenstreek uit die voor u een middagvullend, swingend programma gaat verzorgen, met klassieke evergreens en grote,
inmiddels klassieke hits, uit de jaren ‘40/‘50.
Ook nu staat het Neva-ensemble uit Sint Petersburg weer op het programma. Op veler
verzoek kregen wij het voor elkaar dit uitstekende, maar ook druk bezette koor uit Rusland naar Hoogvliet te krijgen op 16 november.
Dat is nog niet alles. Ook onze eigen Hoogvlietse verenigingen bieden wij een podium
om zich aan u te presenteren. Traditioneel
verzorgt zangvereniging Polyfonia op 11 januari 2009 het Nieuwjaarsconcert.

Klusjes gevraagd
Onder vluchtelingen die nu in ons land mogen
blijven en in Hoogvliet wonen zijn er die - zo
lang zij nog geen reguliere baan hebben gevonden - toch graag aan het werk willen door
het verrichten van huishoudelijke of ambachtelijke klusjes tegen een redelijke vergoeding.
Als u zo iets hebt aan te bieden, neemt u dan
contact op met mw. Diny Jansen, tel. 4721411.

Jubilerend Dorpskerkkoor
Zoals u eerder hebt kunnen lezen wordt een
jubileumconcert gehouden ter ere van het 35jarig bestaan van het Dorpskerkkoor. Aan dit
jubileumconcert werkt ook mee het Joy Ensemble. Het concert vindt plaats op zaterdag
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Eerste concert
Zondag 12 oktober bijt het Hoogvlietse Pop
Koor “That’s It” het spits af. Zij brengen een
vrolijk en sfeervol programma waar Hoogvlieters naar moeten komen luisteren.
Voor het instrumentale intermezzo staat het
Bever Brass Ensemble garant. Zij traden al
vaker, met veel succes, op in de Dorpskerk
en brengen u een gevarieerd programma.
Kom dus op 18 oktober om 14.00 uur naar dit
eerste concert van dit seizoen. De kerk gaat
open om half twee. Zorg dat u op tijd bent,
want vol is vol!

de reeks voldoende variatie aan te brengen of
activiteiten buiten Hoogvliet te vinden.
Als u als lezer suggesties heeft, graag!
Oecumene
De voorzichtige pogingen tot (nog) meer samenwerking zullen de volgende keer worden
besproken. Daarbij denken we aan de Stille
Week en de soberheidsmaaltijden in de vastenperiode. Wat het laatste betreft wachten we
op het initiatief vanuit de R.K. parochie.
Afscheid
De heer Viskil had al enkele keren verstek
moeten laten gaan in onze vergadering, maar
nu bereikte ons het bericht dat hij zich genoodzaakt ziet dit werk - na vijfenhalf jaar - neer te
leggen in verband met zijn gezondheid.
We danken hem hartelijk voor zijn inzet namens de Protestantse Gemeente en bidden
hem sterkte toe voor de tijd die komt.

Voor verdere informatie kunt u altijd contact
opnemen met de voorzitter van de stichting
Koffieconcerten Hoogvliet, Ronald van Dijk,
telefoon 0186-602644.

GEMEENSCHAP VAN KERKEN

Ook heeft de vergadering uitgesproken dat we
alsnog de leden van de werkgroep, die een
tijdlang de diensten voor gehandicapten organiseerde, willen bedanken voor hun creatieve
inbreng en vrije tijd hieraan besteed. Eerder
hebben we al gemeld dat we er niet in slaagden voldoende personen van de doelgroep te
bereiken. In Spijkenisse gaan deze wel door.

(Secr.: Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 4161303)

Kennismakingen
In de septembervergadering ontmoetten wij
pater Y. Konchenko officieel en hebben de
leden zich voorgesteld en wat verteld over
zichzelf en hun kerkelijke activiteiten.
Uit de correspondentie kwam ook het verzoek
tot nader contact met de kerken van de geestelijk verzorger van BAVO-Europoort (vestiging
in de Wijnruitstraat) met het oog op cliënten die
bij een kerk horen. Vanuit het pastoresoverleg
zal hierop actie worden ondernomen.

De volgende vergadering is op 25 november.
Kees Westerduin, secretaris.

Landelijk kerknieuws

Evaluaties
Er is ook teruggekeken. Eerst op het jubileum
van de Raad van Kerken en de estafettebijeenkomst. Er was een uitstekende maaltijd
opgediend met daarna een fijne viering met
goede muziek en onze waardering voor de
medewerking van pater Konchenko, toen net
in Hoogvliet begonnen. Jammer blijft het dat
het aantal belangstellenden niet groter was. In
Utrecht was een goed opgezette bijeenkomst
ter afsluiting van de feestweek in aanwezigheid van prinses Maxima.

(Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Jongerenontmoeting Taizé in Brussel
Elk jaar organiseert de broederschap van Taizé (Frankrijk) een Europese Jongerenontmoeting. Tijdens deze jongerenontmoeting komen
tienduizenden jongeren vanuit heel Europa en
verder voor vijf dagen bij elkaar om samen te
vieren, zingen, bidden, praten en het nieuwe
jaar op een heel bijzondere manier in te luiden.
Dit jaar vindt de ontmoeting plaats in Brussel,
van 29 december 2008 tot en met 2 januari
2009. Deelnemers aan de ontmoeting worden
ondergebracht in een gastgezin, een leuke
manier om met de lokale bevolking in contact
te komen en een andere cultuur te proeven.

De zomeractiviteiten van dit seizoen waren
goed tot zeer goed bezocht. Ook de onderdelen buiten Hoogvliet vielen in de smaak. We
hebben dit jaar wat meer kosten gemaakt,
maar ook uitgerekend dat het -met in totaal
220 bezoekers - neerkomt op maar drie euro
per persoon. Het wordt wel elk jaar lastiger in

(vervolg op bladzijde 18)
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De dag begint met een feestelijke Eucharistieviering. Dan is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten en wordt er een broodje gegeten.
's Middags is er een ontspannend programma, waarna om 15.00 uur het Rozenhoedje
wordt gebeden, gevolgd door een Plechtig
Lof met zegening van de zieken.
Voor deze Banneuxdag kunt u zich aanmelden bij:
mw. A. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148;
b.g.g.: dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK
H. Willibrorduskerk te Rhoon
Concert op 8 november
Het bestuur van de stichting “Vrienden van H.
Willibrorduskerk te Rhoon” nodigt alle lezers
van dit blad uit voor het tweejaarlijks concert,
dat op zaterdag 8 november om 20:00 uur zal
plaatsvinden in de bovengenoemde kerk,
Dorpsdijk 236, Rhoon.
Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:
• Pianowerken van o.a. Chopin en Schubert
door Diny v.d. Giessen
• Arabesque door harpiste Sabine Meijers
• Optreden van het (blok)fluittrio Arioso
• Pianowerk van Mendelsohn door Sylvia
Wessels en Floor Deinema
• Pianowerk van Schubert door Sylvia Wessels
• Pianowerk van Schubert door Floor Deinema
• Pianowerk van Schubert door Diny van der
Giessen

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS
PASTOOR (Waarnemer)
Pater: Y. Konchenko, Hoogstraat 151 D, 3111 HE
Schiedam, tel. 010-8806038, 06-45144377;
e-mail: youril @ hotmail.com
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij
open voor rust, gebed, stilte en meditatie op:
maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden:
maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur;
e-mail: mariakerk-hoogvliet@kpn-officedsl.nl
homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

De toegangsprijs voor dit concert is € 10,00
voor niet-donateur en € 5,00 voor donateurs.
De netto opbrengst voor dit concert is bedoeld als bijdrage tot bestrijding van de onderhoudskosten van de H. Willibrorduskerk.
Henk Lagendijk, voorzitter van de stichting
“Vrienden van H. Willibrorduskerk te Rhoon”.

BESTUUR
Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet,
Rhoon en Rozenburg
secretaris: vacant.
Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet
secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB
Hoogvliet, tel: 4382325;
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Gironummers: Kerkbestuur: 306282;
Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

Banneuxdag in Nootdorp
Ieder jaar is er in november een speciale dag
voor ouderen, zieken en gehandicapten. Dit
jaar is deze dag op zondag 11 november. We
zijn die dag te gast in Huize Ipse afd. Craeyenburch, Brasserkade 4 te Nootdorp.
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17 okt.
18 okt.

Vieringen in Hoogvliet
Rhoon en Rozenburg
Za. 11 okt.
Rozenburg

18 okt.
18 okt.
19 okt.

19.00 uur Eucharistieviering.

20 okt.
22 okt.
22 okt.
24 okt.

28e zondag door het jaar.
9.30 uur Eucharistieviering m.m.v.
Ritmisch koor Maria.
Kosters
Dhr. Boers, dhr. Vonk
Lector
Lid van het koor
Intenties
Lisandro Hamed Chano Ricardo,
mw. Maria Fran Thi Nhan, dhr. Wien de Jongh.
Zo. 12 okt.

14.00 uur

Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

Rhoon

11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 13 okt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Wo. 15 okt.

10.00 uur Rozenkransgebed.

Do. 16 okt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Za. 18 okt.
Rozenburg

19.00 uur Eucharistieviering.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en
wensen u een fijne dag.

Oproep voor nieuwe koorleden
Mw. Grandia ben ik en al minstens 35 jaar lid
van het Servaaskoor. Deze week deed ik een
schoenendoos open en vond daarin een foto
van ons koor van zo’n 30 jaar geleden. Wat
een korte rokjes, dacht ik, en wat waren we
nog jong! Bij het tellen kwam ik minstens op 57
leden. Ja, dat was die goeie oude tijd
Door allerlei omstandigheden is ons koor erg
klein geworden. Ziekte, verhuizingen en ook
sterfgevallen zijn daaraan debet. Jammer,
want we zongen toen toch heel mooie missen:
bijvoorbeeld de Duitse en de Byzantijnse mis.
Toen nog met pastoor Verkleij, wat deed hij
zijn best. Helaas kan dit nu niet meer, want
ons koor is te klein geworden.

29e zondag door het jaar.
9.30 uur Eucharistieviering m.m.v.
Servaaskoor.
Kosters
Dhr. Fabias, dhr. v.d. Wissel
Lector
Mw. v.d. Ende
Intenties
Dhr. Jacobus de Vos, mw. Maria
Fran Thi Nhan, Joop Jaspers.
Zo. 19 okt.

Rhoon

11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 20 okt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Wo. 22 okt.

10.00 uur Rozenkransgebed.

Do. 23 okt.

10.00 uur Eucharistieviering.

U begrijpt het al: dit is een wervingsactie!
Laatst zat ik in de kerk en hoorde achter me
een heer een lied van harte meezingen. Ach,
dacht ik, wat zou het fijn zijn als wij er zo’n
stem bij hadden ....
Onze parochie is in de loop der jaren ook veranderd. Nederlanders uit alle windstreken
kwamen hierheen. Zij spraken dikwijls onze
taal niet en wij niet die van hen, maar in de
kerken van het land van herkomst wordt wel in
het Latijn gezongen. Ongetwijfeld zullen ook
onder hen goede zangers en zangeressen zijn.
U hoeft geen Pavarotti of Christine Deutekom
te zijn, iets minder is ook goed .....

Uit de parochie

Dagen om te vieren
Verjaardag 75 jaar
12 okt.

Mw. M. Maassen-de Bats,
Max Havelaarweg 67

Op maandagavond repeteren wij om half acht
in de ontmoetingsruimte van de Mariakerk.
Zeg niet te gauw: dat kan ik niet. Wij zullen blij
met u zijn en u in ieder geval met open armen
ontvangen.
____________________________________

Verjaardag 80 jaar en ouder
14 okt.
14 okt.
15 okt.

Dhr. V.H. Martens, Othelloweg 315
Mw. M.E. Dijkgraaf-Dusseldorp,
Viskaarweg 121
Mw. E.C. van Vugt-Bastiaanse,
Kruisnetlaan 856
Mw. E.B. Jansen-van Aken, Beemd 34
Mw. M.C. van Capellen-Roovers,
Klencke 401
Mw. A.H. Seesing-van Es, Fleur 39
Mw. J.S.A. Post, Kruisnetlaan 452
Mw. J.J. Storm-Damen, Tijmweg 308
Dhr. J.W.M. Bernhoorn, Stormshoek 94

Dhr. J.A. Borsten, Puitstraat 317
Dhr. H.C. Pouls, Othelloweg 363
Mw. M.J. van den Beemt-Regeer,
Alverstraat 141
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

COLLEGE VAN DIAKENEN
Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt.
Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618.
Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel.
4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl.
Penningm.: vacant..
Alg. adjunct: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP,
tel. 4162777.

ADRESGEGEVENS

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter a.i.: Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192
NB, tel. 4161790, e-mail: gvab0@xs4all.nl.
Secretaris a.i.: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX,
tel. 4723283; e-mail: g.meesters @ tiscali.nl
Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL.
tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl
Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG,
tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl
Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Dorpskerk
Achterweg 10
telefoon 438 12 33

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker,
Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782.
Postgiro van ‘Diaconaal Project’: 52 17 28.
Postgiro van het Noodfonds: 225 337.

Antwoordkerk
Kruisnetlaan 200
tel. 416 33 69

Giro- en banknummers
Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158;
- inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds
DT: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678.
Kerk - algemeen: girorekeningen 2465960 en 328591;
bankrekeningen 3295.50.721 en 3295.02.905;
alleen voor VVB: giro 445148; bank 3295.03.146
Zendingscommissie: bank 3295.74.612.

KERKENRAAD
Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet;
Voorzitters:
• Ton van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel. 4383970,
e-mail: t.van.schie6 @ kpnplanet.nl.
• Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB,
tel. 4161790, e-mail: gvab0 @ xs4all.nl.
Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD,
tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl
Predikanten
• Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB,
telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl;
zaterdag vrij.

Collectebonnen
Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse
Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet.
kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten);
kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten).
Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen.
Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Beheer gebouwen

Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve
Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten
van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369.
Kosterswerk: team gemeenteleden.
Kerkmeester:
W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481.
Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16,
3192 JC, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl

• Mw. ds. V.E. Huls, Sorongstraat 22, 3193 ES,
telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl;
zaterdag vrij.
Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw
Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied,
Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

• De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044.
Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren,
tel. 4386205 of 06-36117550.

• voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag:
mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494;
(meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar);
e-mail: rypinga @ hotmail.com .
• bij verzoek om pastoraal bezoek:
mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even
geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: lfluit @ planet.nl

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.
Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen,
telefoon 4168202 of 06-11138000.

Hulpverlening
Autodienst - Dorpskerk
J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD,
tel. 4162930;
mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA,
tel. 4385659.

Doopbediening
Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling
mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND,
tel. 4383680 (na 20 u.), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl
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Autodienst - Antwoordkerk
uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau.

Bij de diensten

Kerkradio (kerkdiensten via www.audioserver.nl)
M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH,
tel. 4168202;
A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ,, tel. 4382828.

19 oktober – Dorpskerk
Zoals elders in het kerkblad al vermeld staat: vandaag gaat het over Maarten Luther. Reformator bij
uitstek, drijvende kracht achter de grote beweging
die er in Europa op gang kwam. Onbedoeld trouwens, want hij was helemaal niet van plan iets dergelijks te veroorzaken, laat staan de kerk te verlaten. We gaan samen nadenken over dé ontdekking
van Luther: rechtvaardiging uit geloof. U bent welkom! (veh)

WEBSITE
Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl
Over een langere periode staan de kerkdiensten
vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder
‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens.
Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site
is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd,
Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via
e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Collectebestemming
12 oktober - Werelddiaconaat
Deze dag is weer de zondag van het werelddiaconaat. De eerste collecte zal ook bestemd zijn voor
het werelddiaconaat. We besteden dan aandacht
aan de actie ‘Wat 15 cent betekenen kan’.
Meer hierover kunt u lezen onder DiacoNieuws.

Dienstverlening
Ambtsdragers

Bloemengroet

Op 12 oktober
- Antwoordkerk, 10.00 uur:
M. Hoogerwerf, Van Schie, mw. Kloeg; Verwoerd;
lectoren: mw. Kotey, Corné van der Sluijs.
- Dorpskerk, 10.00 uur:
Mw. Vervat, mw. Groot Bramel; Heutink; lectoren:
Heutink, Melanie van Winkel.

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op
28 september uit de Dorpskerk naar: mw. Noordenbos, Klencke 573, en fam. Verwoerd, Alsemstraat 71; uit de Antwoordkerk naar: dhr. Delhaas,
Meeuwenhof, kamer 804, en fam. Hofman, Ankerkuilstraat 78.

Op 19 oktober
- Antwoordkerk, 10.00 uur:
Bijl, A. Hoogerwerf; Heutink; lectoren: mw. Van
der Maar, Dorine Wilschut.
- Dorpskerk, 10.00 uur:
Mw. Noordsij, Wols; Vervat; lectoren: Fossen,
Gerdien Misbeek.

Organisten
12 oktober
19 oktober

Antwoordkerk
H. Noordzij
A. Mout

Berichten over zieken
Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen
en -ontslag:
mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494
(meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar);
e-mail: rypinga @ hotmail.com.

Dorpskerk
P. Meyboom
R. Vos

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Mw. E.J. van Rijsbergen-Bakker, Puitstraat 341,
verblijft in het Humanitasverpleeghuis ’t Hofje .
Mw. T. Heijdacker-van der Schaaf, Kruisnetlaan
476, is opgenomen in het Deltaziekenhuis.
Mw. E. van Dijke, Middenbaan Zuid 612, verblijft
nog in het revalidatiecentrum Rijndam.
Mw. S. Booi, Klencke 347 is voor herstel in het
verpleeghuis Sonneburgh.
Mw. W.S. ’t Hart-Lukas, Cloese 145, dhr. J. Thomassen, Haifaweg 43 A en mw. A. den Outervan den Hazel, Paprikastraat 4, revalideren in
Siloam.
Mw. M. van de Schoor, Prikkorf 40, verblijft nog in
het zorgcentrum Hannie Dekhuizen.

Koster- en welkomdienst
• Antwoordkerk
Op 12 oktober: welkom - mw. Groen, mw. Kerstens; koster gehele week: dhr. en mw. Petersen.
Op 19 oktober: welkom - dhr. Lolkema, dhr.
Groeneveld; koster gehele week: dhr. en mw.
Petersen.
• Dorpskerk
geen opgave

Vervoer naar de Antwoordkerk
12 oktober Van Herwijnen, Bandstra
19 oktober Maring, Westerduin
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• Huwelijksjubileum
14 okt. Echtpaar Van der Wel-Schuurman,
Viswant 26 - 25 jaar.
16 okt. Echtpaar Meijndert-van der Linde,
Platte Driedijk 7 - 40 jaar

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis
Mw. A.T. van der Giessen-Schmidt, Bovensim
256, heeft van 24 september tot 1 oktober voor
een operatie in het Ikaziaziekenhuis gelegen.
Dhr. L. Viskil, Gipskruid 3, is opgenomen geweest
in het Maasstadziekenhuis, locatie Zuider. De
heer Viskil stond, zoals enige tijd geleden in de
Antwoordkerk is verteld, op de wachtlijst voor een
harttransplantatie. Onlangs is echter bekend geworden dat de artsen afzien van een operatie,
vanwege zijn gezondheidstoestand.
Dhr. D.L. Barendregt, Schakelweg 260, is geruime tijd in de Meeuwenhof geweest, maar mag nu
verder thuis aansterken.
De heer B. Gelok is verhuisd van Siloam naar het
project ‘kleinschalig wonen’ in Westerstein, Puitstraat 101.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de
gehele gemeente van harte en wensen u een
fijne dag toe met familie en bekenden.

In Memoriam
Albert Jan Timmerije
Woensdag 19 september is overleden op de leeftijd van 80 jaar Albert Jan Timmerije, echtgenoot
van Pea Timmerije-Bouw, Cloese 31.
In een dienst van Woord en Gebed in de aula van
het crematorium aan de Maeterlinckweg hebben
we Jan herdacht met de woorden van psalm 23
"De Heer is mijn Herder".
Deze psalm was heel belangrijk voor de familie
Timmerije omdat ze beide opgegroeid zijn op de
Veluwe. Een herder met schapen was een vertrouwd beeld in Gelderland.
Hij, de Herder, verkwikt mijn ziel, elke morgen
opnieuw.
Het geschenk van te mogen opademen, te mogen genieten in familiekring of met anderen. Bij
verdriet je leven tijd en aandacht geven om te
herstellen.
Het dal van de schaduw van de dood.
Jan heeft ook diepe dalen gekend, hij vond rust
en troost bij zijn gezin. Samen waren ze ,zolang
het kon bij de maandsluitingen in ‘De Sluis’. Jan,
jarenlang met zuurstoffles in de rollator. We zullen deze mens missen.
We hebben zijn lichaam teruggegeven aan zijn
Schepper.

Tot zover voor deze keer. Ik wens alle zieken en
herstellenden en hun naasten het allerbeste toe,
veel kracht en bovenal de nabijheid van de Allerhoogste.
Met vriendelijke groet,
Rita Ypinga

Dagen om te vieren
• Verjaardag 75 jaar
14 okt.
17 okt.

Mw. H. Barendregt-Roobol,
Klaasje Zevensterstraat 230
Dhr. J.K. Swillens, Foeliestraat 43

• Verjaardag 80 jaar en ouder
13 okt.
14 okt.
17 okt.
19 okt.
20 okt.
21 okt.
22 okt.
23 okt.
25 okt.
26 okt.
26 okt.
26 okt.

Mw. G. Uiterwijk-van der Zee,
Gerrit-Jan vd Veenpad 58
Mw. T. van der Starre-Romeijn,
Schakelweg 402
Mw. J.J. Hekelaar-Bakker,
Ankerkuilstraat 48
Mw. T.J. van der Star-Verzijl, Klencke
35
Mw. C.L. Tenwolde-Boskamp,
Desdemonastraat 195
Mw. G.M. Spoon-den Boef,
Alverstraat 141, kamer 103
Mw. K.A. Verschoor-Steenbergen,
Karwijstraat 91
Mw. J. de Haan-Hovenga,
Beemd 19
Mw. J.C. Roggeveen-van Poepele,
Klencke 229
Mw. B. Braat-Visser, Zilverschoon 4
Dhr. C. van Dalen, Kruisnetlaan 410
Mw. J.W. van der Vos-Augustijn,
Schutwant 82

Riet Noordsij, Mini Russchen.

Willem van Houwelingen
Op 21 september overleed dhr. Willem van Houwelingen. Twee dagen eerder had hij een fataal hartinfarct gehad en een ziekenhuisopname bracht aan
het licht dat hij hiervan niet zou herstellen. Willem
van Houwelingen woonde met zijn vrouw aan de
Speerreep 70 en hij bereikte de leeftijd van 76 jaar.
Willem was een sociaal mens met een brede belangstelling. Hij was een mensen-mens en dat uitte
zich vooral in het verenigingswerk waarin hij het
voortouw nam. Vele jaren was hij voorzitter van de
modelbouwvereniging Neptunes. Modelboten bouwen was niet alleen zijn grote hobby, ook de organisatie van grote evenementen nam hij voor zijn
rekening.
Willem had eerder hartklachten gehad, tijdens een
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Wat 15 cent betekenen kan
Op zondag 12 oktober zal er een collectemoment zijn voor het Werelddiaconaat. Doet
u mee?!
Deze collecte is gekoppeld aan de 15cent
campagne, waarmee Kerk in Actie samen
met ICCO opkomt voor de miljoenen kinderen
die het slachtoffer dreigen te worden van ondervoeding en gebrek aan schoon drinkwater.
Het kleine bedrag van 15 cent per dag is al
genoeg om een kind dagelijks te eten te geven.

vakantie in Hongarije kreeg hij ook een herseninfarct waardoor hij gedeeltelijk verlamd raakte en
last kreeg van afasie.
Maar Willem zat niet bij de pakken neer, het was
zijn levenslust die hem in staat stelde om datgene
te doen wat hij nog zo graag wilde: er zijn voor zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen en vooral genieten van het leven.
In de afscheidsviering in uitvaartcentrum Memoriam hebben we zijn leven overdacht en hem daarna
begraven op de Charloisse begraafplaats.
Ik wens zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle
kracht toe die nodig is om zonder Willem verder te
gaan.
Peter Stam

DiacoNieuws
Dankdag voor gewas en arbeid
Het is duurt nog wel even want de Dankdag
voor gewas en arbeid is op woensdag 5 november. In de diensten van zondag 9 november willen we aandacht besteden aan de
dankdag.
Vorig jaar hebben wij als diaconie op deze
zondag wat gegeven aan onze oudere gemeenteleden. Dit jaar willen we van u, als
gemeente, iets ontvangen. Binnen ons gezichtsveld zijn er mensen die erg weinig te
besteden hebben. Rond deze datum zouden
wij deze mensen graag met uw medewerking
willen verrassen met een levensmiddelenpakket. We hebben dit de vorige jaren gedaan rond de jaarwisseling. Nu leek het ons
dus een leuk idee dit rond de dankdag voor
gewas en arbeid te doen.

Een van de projecten die de 15centcampagne steunt, is het landbouwproject in
Kameroen. De inwoners van deze streek
hebben, net zoals u en ik, voedsel en water
nodig hebben om te kunnen leven. Zij zijn
voor hun levensonderhoud zeer afhankelijk
van de opbrengsten van hun land. Land dat
vaak verdord is, of land dat door gebrek aan
de juiste zaden te weinig opbrengt om het
hele gezin van voldoende voedsel te voorzien. Veel inwoners hebben niet genoeg
landbouwkennis, vruchtbare grond of zaden
om voldoende voedsel voor hun kinderen te
produceren. Laat staan dat ze voldoende inkomsten hebben om hun kinderen naar
school te laten gaan. Meestal rust de verantwoordelijkheid om het gezin te onderhouden
op de schouders van de vaders, maar het
komt regelmatig voor dat vrouwen, vaak weduwen, de monden van de kinderen moeten
voeden. Omdat zij vaak geen bezit, dus ook
geen grond hebben, helpt Kerk in Actie deze
vrouwen en hun kinderen bij het opbouwen
van een nieuw bestaan waarin zij zelf in hun
levensonderhoud kunnen voorzien.

Onze vraag is of u bereid bent op 26 oktober en/of 2 november iets uit uw eigen
voorraad naar de kerk mee te nemen.
Op deze zondagen staan er dan zowel in de
Antwoordkerk als in de Dorpskerk dozen
klaar waarin u iets kan doen. Gedacht wordt
onder andere aan toiletartikelen, waspoeder,
levensmiddelen etc. Als u niet in de gelegenheid bent het naar de kerk mee te nemen dan
mag u het ook bij onze voorzitter Marieke
Groot Bramel thuis afleveren. Zij woont aan
de Boomgaardhoekseweg 35. Wij rekenen
erop dat deze actie met uw hulp een groot
succes wordt.
Alvast bedankt namens uw diakenen.
15

rustig aan doen. Daarnaast blijft het spannend of de operatie op zich voldoende is geweest of dat er verdere behandeling nodig is.
Ook haar en haar man wens ik graag veel
sterkte toe.

Kerk in Actie en ICCO hebben een programma opgericht om de voedselzekerheid en de
ondervoeding in deze wereld te bestrijden.
Doordat het landbouwprogramma uitgevoerd
wordt met lokale vrijwilligers, blijft de kennis
ook na afronding van het project bij de mensen die het nodig hebben. De vrijwilligers geven landbouwvoorlichting en verstrekken op
kredietbasis zaden. Het is de bedoeling dat
de hulpbehoevende mensen zich op termijn
zelfstandig van voedsel kunnen voorzien. De
mensen wordt tevens geleerd hoe zij hun
voedsel in schuren kunnen opslaan. Hierdoor
kunnen zij ook in de winter rekenen op voldoende voedsel. Dit komt de geestelijke en
lichamelijke ontwikkeling van de kinderen ten
goede, hetgeen zal leiden tot het behalen van
betere schoolresultaten. Met uw bijdrage
geeft u nóg meer kinderen hoop op een
nieuwe toekomst. Voedsel, water en onderwijs: het is voor iedereen van levensbelang.
Helpt u mee?

Overleden
Op vrijdag 3 oktober is overleden op de leeftijd van 78 jaar dhr. Hendrik van Eersel, Puitstraat 329. De uitvaart vond plaats op donderdag 9 oktober. In het volgende kerkblad
zal een in memoriam worden opgenomen.
Wat ik zelf kwijt wil
In het vorige kerkblad ging ik een weddenschap met u aan. Sommigen zeiden dat ik die
al verloren heb, aangezien vele handen het
werk voor de Startzondag licht hebben gemaakt. Nu wil ik niet flauw doen en zeggen
dat men dan maar had moeten zeggen dat
het meetelde voor de weddenschap, zoals
gevraagd; immers, dat wist men toen nog
niet. Daarom leg ik het maar aan de goegemeente voor: heb ik mijn weddenschap al
verloren? Zo ja, welke tegenprestatie vraagt u
in dat geval van mij? Laat van u horen!
En zo ja, dan ga ik een nieuwe weddenschap
aan: wedden dat er voor het einde van het
jaar geen tien (ja, ik weet van onderhandelen
en aanpassen) vacatures van langere duur
(voor minstens één jaar) vervuld worden? Het
hoeft allemaal niet persé in de avonduren of
persé overdag, en er zal niet meer van je gevraagd worden dan wat je aanbiedt. Zeg er
even bij dat je aanmelding telt voor de weddenschap.

Open Dorpskerk
De vrijwilligers van de ‘Open Dorpskerk’ hebben een groot aantal zelf gemaakte kaarten
gekregen.
Zij mogen deze verkopen op de donderdagochtenden dat de kerk open is. De opbrengst
komt geheel ten goede aan de diaconie.
Het is natuurlijk altijd al prettig om op donderdagochtend de kerk binnen te lopen voor een
praatje en een kopje koffie of thee. U bent er
welkom tussen 10.00 en 12.00 uur
De vrijwilligers zien u graag komen.
Tot ziens!

Ik geloof er niks van dat dat gaat lukken.
Tien. Wedden dat dit teveel gevraagd is?
Maar als u vindt dat de eerste weddenschap
nog staat dan hoor ik dat ook graag. En u
vergeet niet dat ik datgene dat er allemaal
wel gebeurt enorm waardeer? Dat meen ik
echt van harte!

Uw Diakenen

Uit de Aalkaar pastorie
Over zieken
Dhr. Barendregt is na ziekenhuisopname en
verblijf in de Meeuwenhof weer thuis op de
Schakelweg 260. Het zal niet zo eenvoudig
zijn de draad weer op te pakken, want hij
heeft toch wat stapjes achteruit moeten doen.
Graag wens ik hem behalve Gods nabijheid
veel doorzettingsvermogen toe.
Mw. Van der Giessen-Schmidt, Bovensim
256, is opgenomen geweest in het ziekenhuis
voor een operatie. Ze is inmiddels wel thuis,
maar moet het een flink aantal weken heel

Ds. Robert Wilschut.

Uit de Sorongpastorie
Terwijl ik dit schrijf, ligt het weekje vrij dat ik u
in het vorig kerkblad aankondigde, nog vóór
ons. Op het moment dat u het leest zijn we al
lang en breed weer terug en ben ik zelfs al
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Johannes Calvijn (volgend jaar is het Calvijnjaar, u zult er nog wel meer van horen), en op
2 november gaan we ons in een derde reformator verdiepen. U leest er meer over in het
volgende kerkblad.

voor de tweede keer voor mijn opleiding naar
Hydepark in Doorn geweest. Zo gaat dat als
je weggaat in de week waarin de kopij ingeleverd moet worden. Dan gaan dingen wat door
elkaar lopen en moet het allemaal voor vertrek klaar zijn. Ik hoop dat u het nog volgen
kunt ….

Ik wens u vanuit de pastorie van harte Gods
zegen toe!

Terugblik
Ik kan het niet laten toch even terug te kijken
op de zondag van 21 september. Wat een
geweldige dag was het. Dat was niet in de
laatste plaats te danken aan het weer, een
factor, waarop we geen invloed hebben maar
die wel grote invloed heeft. Ik hoorde zelfs
van verbrande neuzen en gezond gekleurde
wangen. En dat in september!!!
We genoten van DES en van Eljakim en we
waren,met elkaar, als één gemeente, getuige
van het afscheid en aantreden van een aantal
ambtsdragers. Niet verdeeld over twee gebouwen, maar vergaderd op één plek.
En we genoten van het samenzijn. Van samen eten. Wat fijn dat er ’s morgens een
aanzienlijk aantal gemeenteleden kwam die
zich over een grote hoeveelheid broodjes
heeft ontfermd, zodat er een fors aantal schalen klaarstond om opgegeten te worden na
de dienst. En dat er plotseling mensen waren
die in het bezit bleken van buitenmaatse
pannen om de buitenmaatse hoeveelheid
soep in op te warmen. Die vervolgens ook
weer door mensen in kommetjes werd geschept.
Kortom, met de inzet van velen is ook de inwendige mens goed verzorgd. Veel dank
daarvoor!!!
En natuurlijk voelden we ons met elkaar, net
als vorig jaar, weer zeer welkom op het terrein van de Heerlijkheid. Zeer gastvrije, behulpzame mensen, voor wie niets teveel was.

Ds. V.E. Huls

Kerkenraadpraat
Openluchtdienst in de
Heerlijkheid van Hoogvliet
Aan de massale opkomst en de reacties achteraf te oordelen is het een succes geworden.
Uiteraard mede dankzij het prachtige weer. Al
was het soms wat lastig met de zon recht in
het gezicht. En ook het optreden van DES en
Eljakim hielpen natuurlijk mee.
Wat mij persoonlijk opviel: dat het echt een
viering was. Ondanks dat we niet in een kerkgebouw zaten, maar gewoon in Gods natuur.
De Geest was duidelijk aanwezig.
En u als kerkgangers waren duidelijk een gemeente, niet gescheiden door muren van
Dorps- en Antwoordkerk. Een gemeenschappelijkheid die zich doorzette bij de presentaties, soep, koffie en broodjes na de dienst. De
hele voorraad is bijna opgegaan!
Startzondag
Het was niet alleen een openluchtkerkdienst
maar vooral een startzondag. Het vieren van
een nieuw seizoen met presentatie van alle
kerkelijke activiteiten. Helaas kwam dit niet
helemaal uit de verf.
Zoals ds. Robert Wilschut in het vorige kerkblad schreef was het jammer dat daarover erg
laat en onvoldoende gepubliceerd is. Hierover
gaat de kerkenraad bij zichzelf te rade.

Reformatoren
Na een paar vrije zondagen hoop ik vanaf 19
oktober een drietal keren voor te gaan in de
Dorpskerk. Deze gelegenheid is te mooi om
voorbij te laten gaan: ik wil er een soort drieslag van maken. Deel 1, de dienst van 19
oktober, zal in het teken staan van Maarten
Luther, en met name dan van een bijbeltekst
die hem zeer na aan het hart lag.
En voor wie denkt dat dat toch wel te vroeg is
(Hervormingsdag is toch pas op 31 oktober…???), wees gerust. Als alles volgens
plan verloopt, staan we op 26 oktober stil bij

In ieder geval: volgend jaar wordt er weer een
dienst in de Heerlijkheid van Hoogvliet gehouden! Dit succes wil de kerkenraad doorzetten.
Hoe die dienst precies eruit gaat zien weten
we nog niet. Eerst gaan we als kerkenraad
evalueren. Zoals bij het opzetten van elk evenement moet er geleerd worden wat de beste
opzet is. Dus mocht u nog suggesties of wensen hebben, de kerkenraad hoort ze graag.
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Op 28 sept.

In ieder geval wordt er te zijner tijd een beroep
op u gedaan mee te helpen met het verzorgen
van de dienst en met name voor de broodjes,
soep, koffie en presentaties.
Waarbij dit tevens de gelegenheid is allen die
zich dit jaar ingezet hebben nogmaals hartelijk
te danken.

Antwoordkerk
Dorpskerk

Diaconie: Vredeswerk: Deurcoll.:
€ 166,01
€ 59,59

€ 162,65
€ 65,70

€ 102,40
€ 52,45

Giften
Kerk
• algemeen
€ 12,00 van NN via mw. Russchen
€ 10,00 van NN via mw. Noordsij (voor tekort)
Diaconie
• algemeen:
€ 5,00 van NN via mw. Postmus
Zending
Bussen Dorpskerk, september: € 27,77

Weddenschap
En nee, als u zich daarvoor te zijner tijd aanmeldt telt dat niet meer mee om ds. Robert
Wilschut zijn weddenschap te laten verliezen.
Een weddenschap die hij in het vorige kerkblad is aangegaan. Dat kan alleen als zich in
2008 vijftien mensen aangemeld hebben voor
een taak in de gemeente!
Een weddenschap die nu eens niet om winnen
vraagt, maar om verliezen. En ik denk dat hij
hem heel graag verliest. Heeft u zich al aangemeld?

Allen heel veel dank

Uit de Protestantse Kerk
(Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Namens de Kerkenraad,
Ton van Schie

Hulpverlening Ethiopië
Kerk in Actie en ICCO stellen € 300.000 beschikbaar voor noodhulp aan de droogte geteisterde
gebieden in Ethiopië. Voor de tweede achtereenvolgende keer is het regenseizoen uitgebleven in
de Hoorn van Afrika. Daarnaast is de regio ook nog
eens sterk getroffen door de stijgende voedselprijzen, waardoor alleen al in Ethiopië tien miljoen
mensen met de hongerdood worden bedreigd. Het
geld zal gebruikt worden om zes maanden lang
6.000 mensen in Ethiopië van voedselpakketten
met onder andere granen, bonen en olie te voorzien. Daarnaast zal er voor kinderen, zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven speciaal proteïnerijk voedsel geleverd worden. Er is zo
weinig voedsel, dat mensen hun zaaigoed voor de
volgende zaaiperiode opeten.

Kerkelijk Bureau
Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon
4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur;
e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl.
Administrateurs:
Henk Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel.
4164663; bgg: 4161303 (Kees Westerduin).
Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel.
4722729 (ook voor persoonlijke afspraken).

- Kerkelijke Stand
Overleden op
21 september: dhr. Willem van Houwelingen, 76
jaar, echtg. van mw. S. van Houwelingen-Scholts,
Speerreep 70;
3 oktober: dhr. Hendrik van Eersel, 78 jaar, echtg.
van mw. W. van Eersel-de Ruiter, Puitstraat 329.
Gevestigd uit
Rhoon: dhr. J. van de Merwe, Alverstraat 141,
kamer 601.
Geboren
op 28 september: Lucas, zoon van Fred van
Leeuwen en Jolanda Mattijs; zij wonen Nieuw
Engeland 50. Een hartelijke gelukwens aan ouders en grootouders!

________________________________________

Landelijk kerknieuws
(vervolg van bladzijde 8)

Ontbijten gebeurt in het gastgezin en aan het eind
van de ontmoeting is er een gezamenlijke maaltijd.
Verder is er veel contact met de lokale kerkgemeenschap. Elke dag zijn er allerlei activiteiten. De
meeste ochtenden worden doorgebracht bij de
lokale kerk. ´s Middags zijn er workshops en is er
de mogelijkheid om de stad en de omgeving te
verkennen. Daarnaast komen alle deelnemers elke
middag en avond in een grote hal bij elkaar om
deel te nemen aan de gebedsvieringen met de
bijzondere liederen van Taizé. Meer informatie:
www.taizeinnederland.nl, folders bestellen: mbollerman@bisdombreda.nl.

- Collecteverantwoording
Op 21 sept.

Miss. werk:

Openluchtd.

€ 336,32

Kerk:
€ 290,07

_____________________________________
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KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
- KERKELIJK

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET

• DIACONIE: zie kerkelijke rubrieken

Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet,
tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39;
e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

DIACONAAL TREFPUNT
Diaconaal werker: mw. Arja Poot, Toscalaan 430,
3194 BK, tel. 4384782. Postgiro Noodfonds: 225337.
Inloopmiddag: donderdag van 13.30 - 16.00 uur.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929;
fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09
e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl
elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur
maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur
dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur
woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur
donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur
vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur.

PROT. VROUWENDIENST HOOGVLIET
• NOORD: - Voorz.: mw. M.E. Groenendijk-Mulder,
Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755.
- Coördinatie:
mw. R. van Eijbergen-Lolkema,
Texasweg 12,
3193 LS, tel. 4168010;
• ZUID: - Voorzitter, wisselend per half jaar:
• mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20,
3191 DD, tel. 4384852;
• mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171,
3192 HG, tel. 4163226.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS)
• Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis
• Steunpunt Mantelzorg
• Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis

Penningmeester (Noord en Zuid):
mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB,
tel. 4387233.

• Activiteiten sociaal cultureel werk senioren
OK - BANK HOOGVLIET

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet.

Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet,
tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60;
e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl

Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ,
tel. 4734672.
Secr.: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB,
tel. 4382530.
Penn.: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1,
3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS
p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801;
maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

- MAATSCHAPPELIJK

____________________________________

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM

advertentie

Info: G.L.H. van Druten, Park Vossendijk 649,
3192 XK, tel. 4168872;
Ledenadm.: G. van Duuren, Kruisnetlaan 794, 3192 KH,
tel. 2630433.
PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND
Secr.: H. Snikkers, Lavasweg 28, 3193GD,
tel. 4164663.
STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK
Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28;
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.
STICHTING THUISZORG ROTTERDAM
Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de
alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau.
Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam
tel. 282 69 99; fax: 282 60 01.
Klantenservice: tel. 282 60 00;
e-mail: klantenservice @ tzr.nl.
Thuiszorgwinkel: tel. 0800 - 288 77 66.

____________________________________________________________________________________
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