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Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar
Betalingen aan:
Stichting Kerkblad voor Hoogvliet te Hoogvliet;
bankrekening: IBAN: NL12 INGB 0000 4590 99
▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie:
Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(C. Westerduin, telefoon 4161303)

Op 29 augustus 1969 verscheen het eerste nummer van het ‘Kerkblad voor Hoogvliet’. Eind augustus bestaan we dus vijftig jaar. Dat feit kunnen we
natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan.
Het plan is van editie nr. 15 van 31 augustus een
bijzonder nummer te maken. Daarnaast wordt gewerkt aan een videopresentatie, die tijdens bijeenkomsten getoond kan worden.
Want we willen een receptie geven voor genodigde
relaties en medewerkers uit verleden en heden.

Een abonnement wordt aangegaan voor tenminste één
jaar met stilzwijgende verlenging.
Opzegging kan daarna per maand tegen het eind van
een volle kalendermaand na de opzegdatum. Voor elke
verstreken maand in dat jaar wordt € 2,00 berekend.
Privacy
De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de persoonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de
regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnementenadministratie en de adressering van de kerkbladen.
De administratie wordt vijf jaar bewaard.

Maar u als lezer/abonnee vergeten we zeker niet:
u bent straks welkom op vrijdag 30 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur in de bovenzaal van de
Mariakerk. Noteert u dit alvast!?

Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits
met bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)

Bestuur en redactie.
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Alles gekregen
Vandaag hebben we het Zanguurtje op de gesloten verpleeghuisafdeling.
Dat is altijd een mooi moment waar van alles gebeurt. Zingen en muziek geeft leven in de brouwerij,
het verbindt en geeft ademruimte.
Slapende en dommelende bewoners worden vaak weer wakker. Anderen blijven in drome
aan voor wie snel de tekst uit het oog verliest.
Sommige bewoners van een andere huiskamer moeten nog opgehaald worden. “Gaat u vandaag
ook meezingen?” vraag ik aan mevrouw Speksnijder*. “Ik ben vandaag lui” krijg ik als antwoord. De
aanwezige verzorgende maakt daarop de opmerking: “u bent elke dag lui, mevrouw Speksnijder,
zou u toch niet meegaan?!” De onderuitgezakte vrouw lacht hartelijk,
maar ze komt niet in beweging.
Laat ik er maar een schep bovenop doen denk ik bij mijzelf en zeg: “u bent een echte luie donder,
mevrouw Speksnijder!”. “ Ik kom er al aan, ik kom er aan,” zegt mevrouw Speksnijder lachend en ze
loopt vrolijk met haar rollator met mij mee.
Ik weet dat als mevrouw Speksnijder eenmaal bij het zingen is, ze de tijd van haar leven
heeft. Het doel heiligt alle middelen, toch?
De huiskamer zit ondertussen al lekker vol en de bewoners hebben een kop koffie of thee gekregen. Een partner van een bewoner, die zijn vrouw elke dag trouw bezoekt, is vandaag 93 jaar oud
geworden. Hij zegt met tranen in zijn ogen dat hij 40 jaar lang voor zijn zieke vrouw heeft gezorgd,
maar dat hij het helaas niet meer kon volhouden.
Ik spreek een aantal meelevende woorden uit en we zingen vervolgens voor hem een
verjaardaglied. Ontroerd luistert hij er naar.
Mevrouw Van Kersteren pakt mijn hand vast en brengt deze naar haar wang en streelt haar wang
ermee. Ze kijkt gelukkig. Een kleine zachte aanraking doet wonderen denk ik bij mijzelf.
We zingen samen het mooie lied: “Houd gij mijn handen beide met kracht omvat”. Ondertussen
houd ik de hand van mevrouw Van Kersteren vast. Ja, we kunnen God de Vader vragen om onze
handen vast te houden, maar wij mogen ook op een liefdevolle manier concreet zijn handen zijn.
Heel eenvoudig. We zingen nog een ‘gouwe ouwe’: “Tel je zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen”.
Kunt u vertellen welke zegeningen u heeft ontvangen”, vraag ik aan de bewoners. Mevrouw Van
Kersteren, die mijn hand weer heeft vastgepakt, zegt stralend: “Alles heb ik van God gekregen!”
Deze kleine oude vrouw met een zeer slecht werkend geheugen spreekt een waarheid uit als een
koe. Het hele leven is ten diepste een Geschenk van God de Vader.
Een heel mooi Geschenk.
Egbert Bos, geestelijk verzorger
* Namen bewoners zijn fictief.
_________________________________________________________________________________
▪ Zaterdag 20 juli - Laurenskerk, 16.00 uur
Zaterdagmiddagconcert door Jean-Pierre Steyvers
Entree: € 2,00.
▪ Zondag 21 juli - Paradijskerk, 14.00 uur
Gerard van der Zijden.

Orgelagenda
Toegang vrij, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen voorbehouden.

▪ Dinsdag 2 juli - Laurenskerk, 12.45 uur
Zomermarktconcert: Jan Hendrik van der Kamp en
Ruud Bergamin
▪ Vrijdag 5 juli - Lambertuskerk en Hoflaankerk
20.00 uur: Wouter van der Wilt en Eric Koevoets
Het Hoflaan Wandelconcert.
▪ Zaterdag 13 juli - Pelgrimvaderskerk, 14.00 uur
Gerard van der Zijden. Wensconcert; uw opgave
voor 6 juli naar: info@gerardvanderzijden.nl
▪ Dinsdag 16 juli – Laurenskerk, 12.45 uur
Zomermarktconcert door Jaco van Leeuwen

Taizéviering
De Taizévieringen vinden elke maand plaats op de
eerste woensdag. De eerstvolgende viering wordt
gehouden op 3 juli in de Dorpskerk.
Iedereen is voor deze viering weer van harte uitgenodigd. Na afloop kan er worden nagepraat bij een
kopje koffie of thee.
Namens de Taizéwerkgroep van Hoogvliet,
Marianne van der Maar.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 14 JULI 2019

ZONDAG 30 JUNI 2019

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Talitha Groen
Kinderoppas: Susanne van Veelen

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. S.A. van de Graaf. Rhoon
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf
Kinderoppas: Aukje Kempff

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pater P.H. van der Veer,
eucharistieviering
met samenzang
Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur dhr. L. Janssen en
mw. L. Janssen-Impens,
woord- en communieviering
met samenzang
Kinderwoorddienst

14.00 uur Pater A. Tran, eucharistieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot.
R.K.:

--------------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: realiseren glaskunst
R.K.: Eigen parochie

1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: realiseren glaskunst
Eigen parochie

Vooruitblik:

ZONDAG 7JULI 2019

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Koffiedrinken na de dienst
Kinderoppas: *)

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
dienst van Schrift en Tafel
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Carin Langbroek
Kinderoppas: Dineke van Veelen

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur dhr. L. Janssen en
mw. L. Janssen-Impens,
woord- en communieviering
met samenzang
Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders,
eucharistieviering
met samenzang
Kinderwoorddienst

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

--------------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
R.K.: Eigen parochie

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot.

R.K.:

ZONDAG 21 JULI 2019

1. KiA: Binnenlands diaconaat – vakantie
voor kinderen in armoede
2. Kerk
HA: Kinderen in de Knel
Deurcollecte: realiseren glaskunst
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

*) Kerkoppas nodig? Neem contact op met:
▪ Susanne van Veelen, tel. 010-4382067;
e-mail: susannevanveelen@gmail.com
▪ Adri van Leeuwen, tel. 010-4722729;
e-mail: j.j.van.leeuwen@planet.nl
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Zaterdag 6 juli
10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen
voor de rommelmarkt ten bate van het diaconale werk van de Protestantse Gemeente te
Hoogvliet.
Volgende keer: 7 september.
Maandag 8 juli
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
Donderdag 11 juli
18.30 uur Meeuwenhof, Bibliotheek. Bijbelkring; leiding pastor Harm Jansen (O).
Vrijdag 12 juli
19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor
Hoogvliet' – voor DRIE weken (O).
Donderdag 18 juli
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Agenda
Centrale agenda
Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,
telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.
Afzonderlijke verantwoordelijkheid:
(K) = Katholiek;
(O) = Oecumenisch;
(P) = Protestantse Gemeente;

_________________________________________

Vast rooster
(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)
‘Open kerk’
Mariakerk: maandag - vrijdag 9.30 - 11.30 uur
Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:
‘Bij de dominee op de koffie of de lunch’

Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

• Na elke dienst
Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken
Dorpskerk: koffiedrinken
• Eerste woensdag van de oneven maand
Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering
• Eerste woensdag van de even maand
Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering
Zo. 10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO
19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim”
Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”
Di. 18.45 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan.
Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor
'Mensaheronan di pas'.
20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices”
Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel
Zaterdag 29 juni
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommelmarkt ten bate van het diaconale werk
van de Prot. Gemeente te Hoogvliet. Volgende
keer: 31 augustus.
Maandag 1 juli
11.00 uur Mariakerk. Pastoraatsgroep (K).
14.30 uur Meeuwenhof. Viering Heilig Avondmaal (O).
20.00 uur Mariakerk. Beheercommissie (K).
Dinsdag 1 juli
19.30 uur Mariakerk. 65 jaar Mariakerk (K).
Woensdag 3 juli
10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O).
19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizéviering (O*).
Donderdag 4 juli
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Vrijdag 5 juli
19.00 uur Mariakerk. ‘Nacht zonder dak’(tot 6
juli, 7.00 uur (K*).

30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli

Lucas 9:51-62
Psalm 76
Handelingen 4:32-37
Handelingen 5:1-11
Handelingen 5:12-26
Handelingen 5:27-42
Psalm 42
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 25
Kolossenzen 1:1-14
Kolossenzen 1:15-23
Kolossenzen 1:24-2:5
Kolossenzen 2:6-15
Kolossenzen 2:16-3:4
Kolossenzen 3:5-17
Kolossenzen 3:18-4:6
Kolossenzen 4:7-18
Psalm 79
1 Samuel 1:1-20
1 Samuel 1:21-2:11

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Hospice 'Hoeksche Waard'
(Dorpzigt 1, 3284 CA Zuid-Beijerland)

Dhr. I. Hordijk, Posweg 10
Laurens revalidatie ‘Intermezzo Zuid’
(Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam)

Mw. J.H. Schoonrok-Slooter,
Klaasje Zevensterstraat 30
Zorgcentrum 'De Hooge-Werf'
('t Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal)

Mw. L. de Graaf-Groenendijk, v/h Puitstraat 431
Zorghotel Maasstadziekenhuis
(Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam)

Mw. D. Roth-Leusink, Puitstraat 33
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Wij bedanken daarvoor: Verhage snackbar, Domino’s pizza, G&E topslijter, Floralicious, Koetshuysch kaas en Fietsshop Hoogvliet (In De Fuik);
Bloemenstudio Helleborus en De Meiden Chocolade en snoep (Lengweg); HiFi Video Middendorp,
Foto Fun Factory en Van der Spelt Flowers (Oude
Wal); D-reizen, Bikes-point, Eye Wish, Audrey mode, Arma food, Kippie, Specsavers, Dorpmans
Bloemen en Bram Ladage (Binnenban); Pour Vous
Coiffures (Poortugaal).

Meeuwenhof
De bijbelkring, onder leiding van pastor Harm
Jansen, zal worden gehouden in de bibliotheek op
donderdag 11 juli om 18.30 uur. Aan de orde is:
Matteüs 6: 16 - 27.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein

Tevens willen wij het Deltaport Donatiefonds en de
kerkenraad van de Protestante Gemeente Hoogvliet hartelijk danken voor de financiële bijdrage
voor deze dag. Hierdoor konden wij deze 40e jubileum fietstocht extra feestelijk maken. Vooraf al
stelde RTV Albrandswaard ons in de gelegenheid
informatie over de fietstocht te geven in het radioprogramma ‘Steevast aan de lijn op zondag’. De
taart voor de winnende fietsgroep werd gemaakt
door Eddie’s Taartenservice en de Chinese maaltijd na de fietstocht werd verzorgd door restaurant
Rose Garden in Pernis.
Hopelijk volgen er nog vele fietstochten, waarbij
meedoen en gezelligheid belangrijker is dan het
winnen. Tot volgend jaar!

• Siloam

Zondag 30 juni
10.30 uur ds. E.A. Bos
Zondag 7 juli
10.30 uur ds. E.A. Bos
Zondag 14 juli
10.30 uur dhr. F. Bartels
Zondag 21 juli
10.30 uur dhr. T. van Staveren

• Westerstein

Dinsdag 9 juli
11.00 uur ds. E.A. Bos
_________________________________________

Namens de fietstochtcommissie,
Marijke Dirven

Landelijk kerknieuws
Studiedagen liturgie en kerkmuziek
Van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli worden de
studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek georganiseerd door het Huis van de Kerkmuziek in Centrum
Bovendonk (zie hieronder) te Hoeven (NB).
Gemeenteleden die genieten van zingen in een liturgische zetting, maar ook voorgangers, organisten, cantors en cantorijdirigenten: komt allen kennismaken met de studiedagen voor Liturgie en
Kerkmuziek onder professionele leiding en begeleiding.
Leer en zing intensief, zoek en vind inkeer, zoek
inspanning en vind ontspanning, maar vind ook
verbinding met gelijkgestemde liefhebbers.

Dank
Hartelijk dank voor de belangstelling, ondervonden
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Bovendien werd ik verrast door de kaart van
de kindernevendienst.
Hartelijke groeten,
mw. A. van den Berg-‘t Hart, Texasweg 42.

Meer informatie over het programma, de opzet, de
prijs en de wijze van aanmelden vindt u op:
www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweken/werkwee
k-liturgie-en-kerkmuziek.
Vragen over deze week kunt u ook stellen bij de
muzikaal en algemeen eindverantwoordelijke voor
de studiedagen: Elske te Lindert,
e-mail: etelindert@icloud.com.

Jubileumfietstocht
Bedankt sponsoren!
In het vorige kerkblad konden jullie een uitgebreid
verslag lezen van de 40e jubileum fietstocht afgelopen Hemelvaartsdag, met dank aan ‘ene H.W.’
Daarom wil ik nu alleen ingaan op onze loterij de
we na de fietstocht hielden. Dit jaar had de organisatie veel prijzen gekregen van diverse winkeliers
uit Hoogvliet.

Historie Bovendonk en Hoeven

vervolg op pagina 13
_________________________________________
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Zomeractiviteiten 2019
Ook dit jaar worden in de zomervakantie door onze kerken (katholiek en protestants)
in Hoogvliet gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor iedereen, oud en jong.

Donderdag 25 juli – De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur

Zangmiddag voor jong en oud!
Ook dit jaar wordt er een zangmiddag voor jong én oud georganiseerd.
Onder leiding van Arnold van der Heijde wordt er gezongen met pianobegeleiding door Hugo van Dalen.
Alle soorten liederen zullen voorbijkomen….kortom, een middag om mee te maken én mee te zingen.
Ook als u geen zangtalent heeft bent u van harte welkom. Tussendoor is er koffie/thee met wat lekkers….
(Aanvang 14:00 uur in De Aanbouw; zaal open om 13.30 uur)
Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 1 augustus – De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur

Creatieve middag!
Onze welbekende creatieve middag zal plaatsvinden op donderdagmiddag 1 augustus.
Onder deskundige leiding van mw. Joke van Raamsdonk gaat u zelf naar huis
met een of meerdere eigengemaakte kaarten!
Het werkmateriaal is aanwezig. Graag zelf meenemen : werkmatje en schaartje!
(Aanvang 14.00 uur in De Aanbouw; zaal open 13.30 uur)
Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 8 augustus – De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur
Lezing door het Historisch Genootschap.
De lezing zal worden gehouden door Hans van der Boom en Arjan de Graaf en gaat over
de geschiedenis van Hoogvliet, waarbij we als het ware een wandeling door het dorp
maken. Hierbij zullen we de kerkgeschiedenis zeker niet onbesproken laten.
(Aanvang 14.00 uur in De Aanbouw; zaal open om 13.30 uur)
Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 15 augustus - De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur

Bloemstukjes maken!
Onder begeleiding van mw. Yvonne Taphoorn kunt u een superleuk, fleurig zomerbloemstukje maken.
Voor alle materialen wordt gezorgd. (Aanvang 14.00 uur in De Aanbouw; zaal open 13.30 uur).
Hiervoor dient u zich telefonisch op te geven.
Aanmelden tot 12 augustus (maximaal 40 deelnemers!)

Donderdag 22 augustus – De Aanbouw (Dorpskerk)

Gezellig samen eten!
Als afsluiting van het seizoen gaan we aan tafel voor een gezellige maaltijd en praten we na
met alle deelnemers en vrijwilligers van de zomeractiviteiten!
De maaltijd begint om 18:00 uur en vanaf 17:30 uur is iedereen van harte welkom.
Aanmelden tot 19 augustus (maximaal 60 personen!)
Aanmelden voor het bloemschikken en de gezamenlijke maaltijd is noodzakelijk! U kunt zich opgeven via
tel. 010-4384721/ 06-49912366 (Jannie Leeuwestein) of 010- 4382325 (Léon en Leny Janssen)
Er zijn geen deelnamekosten, maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten blijft welkom!
Weet u welkom, ook als u niet kerkelijk betrokken bent! Jonge kinderen alléén onder begeleiding.
Wij vertrouwen erop: aanmelden

is ook meedoen!

Organisatie: Interkerkelijke Activiteiten Commissie
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Zoek de 10 verschillen
Groetjes,
Susanne en Dineke
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

• Pastoraal team voor
De Kulk:
De Sluis:
Meeuwenhof:
Rietplaat:
Siloam:

mw. M.M. van den Berg, tel. 4384397
mw. A. van Lunteren-Boers, tel. 4385558
mw. A.E. Bakker, tel. 4721750
mw. Y. de Jong, tel. 4169124
mw. G.M. van Reede van Oudtshoorn,
tel. 06-44222119
Westerstein: mw. A.M. Kloeg-Trachsler, tel. 4387518
COLLEGE VAN DIAKENEN
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter: A. van Veelen, tel. 4382067;
e-mail: arievanveelen54@gmail.com
Secretaris: W.L.A. Snel, tel. 06-51485244.
e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.
Penningm.: mw. W.M.Th. Bierenbroodspot-de Jongh,
tel. 4163504, e-mail: wmtbier @ hotmail.com

ADRESGEGEVENS

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter a.i.: T, Woudstra, tel. 4383380;
e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl
secretaris: A.C. Dronkert, tel. 0181-660367;
e-mail: ariedronkert@hetnet.nl
Penningm.: S. Huiting, tel. 2239882;
e-mail: familiehuiting @ gmail.com
Boekhouder: L.W. Tims, tel. 4165192;
e-mail: l.tims @ telfort.nl
Bijdragenadm.: mw. Th.F. Hendriks Berendsen,
tel. 4386132, e-mail: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33

Bankrekeningen
● Diaconie:
▪ algemeen NL10 INGB 0000079089 en
NL76 RABO 0329502158; bij giften – ook voor zending –
graag het doel erbij vermelden.

KERKENRAAD
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter:
R.W.F. Hallema, tel. 4161264;
e-mail: rwf.hallema @ telfort.nl
Scriba: mw. J. de Jong-den Boer, tel. 2234350;
e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

• Kerk:

▪ algemeen (betalingen) NL06 RABO 0373 712 138;
▪ voor girale collecten: NL81 RABO 0373 712 146
▪ Actie Kerkbalans – nieuw bankrekeningnummer:
NL59 RABO 0373 712 154 (Prot. Gemeente Hoogvliet);
e-mailadres: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

Predikanten

• Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB,
telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl;
zaterdags vrij.
Pastor voor de wijken Zalmplaat en Meeuwenplaat (inclusief de Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat,
Siloam en Westerstein.

• Collectebonnen

Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003795667 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.

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC,
telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl;
zaterdags vrij.
Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis),
Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt,
Oudeland, Middengebied, Boomgaardshoek en
Tussenwater.

Beheer gebouwen
• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.
dhr. J.S. Heutink, tel.: 06-82457044,
e-mail: heutink1952@live.nl.
• De Aanbouw, Achterweg 12, tel. 4381233.
Inl. en res.: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-21653158;
e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en
• voor verzoeken om pastoraal bezoek:
mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;
e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.
•

Hulpverlening

Doopbediening

• Autodienst
J.S. Heutink, tel. 06-82457044.
• Kerkradio (kerkdiensten via internet)
M.C. Fossen, tel. 4168202; A. Wols, tel. 4382828.

U kunt contact opnemen met de doopassistent:
mw. Yvonne de Jong, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur),
e-mail: y.jong8@upcmail.nl
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Website

weekjes vrij; vanaf 21 juli t/m 25 augustus is er
geen nevendienst. Gedurende deze weken is er
ook geen rooster gemaakt voor de oppasdiensten.
Er zijn echter wel mensen hiervoor beschikbaar.
Mocht u / je naar de kerk willen gaan en oppas
nodig hebben, neem dan gerust contact op met de
onderstaande personen. Zij zullen dan ervoor
zorgen dat er oppas aanwezig is tijdens de dient.

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl
Over een langere periode staan de kerkdiensten
vermeld bij ‘Informatie’; de agenda is te vinden
onder ‘Actueel’. De website werkt ook goed op uw
tablet of telefoon! Probeer het maar eens uit. We
horen graag wat u ervan vindt.
Ook worden verslagen en foto’s van evenementen
opgenomen
Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is
het correspondentieadres: Hugo Verwoerd,
e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

▪ Susanne van Veelen, tel. 010-4382067;
e-mail: susannevanveelen@gmail.com
▪ Adri van Leeuwen, tel. 010-4722729;
e-mail: j.j.van.leeuwen@planet.nl
We wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie
en we zien jullie uitgerust graag weer terug op
zondag 1 september!

Attentie taakdragers
Vul tijdig uw taak in op het takenrooster, zodat
daarop gebaseerde publicaties actueel zijn.
Ruilingen of aanpassingen – ook op korte termijn
- dienen meteen te worden opgenomen, zodat bij
contacten geen misverstanden ontstaan.

Leiding kindernevendiensten & oppas

DiacoNieuws

In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met
privacygevoelige gegevens bijeen gezet op een afzonderlijke bladzijde.
In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

Collecten

7 juli – Kerk in Actie:
binnenlands diaconaat
Vakantiepret voor kinderen
in armoede
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland
groeit op in armoede.
Kerk in Actie ondersteunt
kerken en organisaties die
armoede in Nederland
bestrijden,
bijvoorbeeld
met de actie Vakantietas.

Taakdragers
Ambtsdragers

Op 30 juni: dhr Hallema, mw. Leeuwestein; lector:
dhr. |Heutink.
Op 7 juli (HA): mw. Van Lunteren, mw. Groen,
mw. Mevius, mw. Van der Werff, dhr. Van Veelen,
tevens lector.
Op 14 juli : dhr. Woudstra, mw. Bierenbroodspot;
lector: dhr.Snel.

Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in
armoede verrassen met
een vakantietas. Kerk in
Actie zorgt voor een vrolijke tas. Lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen
voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een
pretpark in de buurt.

Organisten
30 juni: dhr. Mout
14 juli: Van der Padt

7 juli: dhr. Meyboom
21 juli: Mout

Commissie van ontvangst

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van
Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie, o.v.v. collecte Diaconaat Zomer.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

30 juni: mw. Groot Bramel, mw. Van den Berg, mw.
Hallema.
7 juli: dhr.Wols, mw. De Blois, dhr. en mw. Huiting.
14 juli: dhr. Fossen, dhr. en mw. Oldenhuis.

Vakantie kindernevendienst & oppas

7 juli - Avondmaalscollecte
Tijdens de avondmaalsviering zal de collecte bestemd worden voor Kinderen in de Knel.
Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Vakantie
De dagen worden langer en het zonnetje gaat
steeds vaker schijnen. Dat betekent ook dat de
zomervakantie in aantocht is! De leiding van de
kindernevendienst heeft vanaf dan een paar

Uw diakenen
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heen, dat wordt ons keer op keer weer verzekerd
en dat ervaren we aan den lijve. Het is fantastisch
en wij, Yvonne en ik, weten ons gezegende mensen dat we thuis mogen horen in zo’n geweldige
gemeente. En denkt u alstublieft niet dat ik een pot
met stroop heb aangeschaft om daarmee te smeren. Ik meen het uit de grond van mijn hart.
Natuurlijk horen wij, door alle jaren heen dat we
hier nu wonen, wel eens gemopper van deze of
gene zijde. Er is overal waar mensen met elkaar
samenwerken, wel eens iets aan de hand. Zelfs in
de Gemeente van Christus.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
U bent in de afgelopen kerkdiensten op de hoogte
gehouden van alles wat er rondom mijn gezondheid
te weten valt. Maar, aangezien u niet allemaal elke
zondag in de kerk zit (wij ook niet, zo bleek op 16
juni), wil ik in dit kerkblad nogmaals aan u vertellen
wat er in de komende maanden gaat gebeuren:
Gezondheid
Zoals ik al eerder schreef zijn de snijranden schoon
en de poortwachterklier is dat ook. Er zijn dus geen
uitzaaiingen gevonden. Maar omdat de tumor een
redelijk snelle groei vertoont, wil men geen risico
nemen. Het kan zijn dat er een microscopisch klein
dingetje ontsnapt is en dat dat kleine dingetje elders in mijn lichaam een eigen leven gaat leiden.
En dat zal dan in rap tempo groeien, en zich weer
vermeerderen. Het moge duidelijk zijn: Dat willen
we niet!

En juist dat laatste maakt het verschil. Want mét
alle verschillen, mét alles wat er tussen mensen
kan kraken en piepen, waar en hoe dan ook, zijn
we wél Gemeente van Christus. En kunnen we
samen bidden.
We hebben op deze manier met elkaar, wij mét u
allen, een pittig jaar te gaan. U zult ons regelmatig
in de kerk zien. Niet elke zondag. Als ik me goed
voel dan buiten wij dat uit door even weg te gaan.
Maar u zult ons regelmatig zien verschijnen.

Dus: nabehandeling. Deze nabehandeling begint
op 4 juli. Ironisch genoeg is dat precies de datum
waarop wij met vakantie zouden gaan. Nu gaat er
dus iets anders gebeuren.
Gedurende drie maanden krijg ik elke week een
infuus met daarin chemo (Taxol) en een kuur die
precies is toegesneden op de soort tumor die ik
heb. Dat spul heet Herceptin.
Als de drie maanden voorbij zijn gaan ze door met
de Herceptin. De chemo stopt dan. Ik zal dan de
Herceptin om de drie weken krijgen, ook weer per
infuus, en dat zal dan negen maanden duren. Al
met al ben ik dus een jaar met dit alles bezig.

Pastoraat
Als u, en dat blijft voorlopig nog wel even zo, behoefte hebt aan een gesprek of aan pastorale zorg,
dan mag u dat kenbaar maken aan de scriba, Marjan de Jong. En ds. Wilschut zal mij vervangen.
Veel dank daarvoor, Robert!
Ik wens u mede namens Yvonne, allen Gods zegen toe in de komende tijd en ik hoop dat we elkaar op gezette tijden zullen ontmoeten.
In Christus verbonden,
Ds. Viola Huls

Werk
Dat zal, zo is ons voorspeld, een pittig jaar worden.
En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het werk.
Er is mij vanuit het ziekenhuis geadviseerd om in
ieder geval die eerste drie maanden niet te werken.
Iedereen reageert anders op chemo en behandelingen. Dat is helemaal afwachten. In overleg met
het moderamen hebben we dus besloten dat ik dat
advies op zal volgen.
In de loop van de tijd kijken we dan, ook weer in
overleg en op geleide van hoe ik me voel, wanneer
het werk weer hervat kan worden.
Velen van u kennen me aardig goed. U weet dan
ook dat ik het liefst komende zondag alweer zou
willen preken en heel graag bij u allemaal op bezoek zou willen gaan. Dat gaat niet. Al zal ik zo af
en toe, als ik me goed voel, wel eens iemand bellen en vragen of het gelegen komt dat ik langs
kom. Misschien. Want de kans is groot dat met
name de chemo er behoorlijk gaat inhakken.

Kerkenraadpraat
Broeders en zusters, we schrijven 12 juni 2019, op
één dag na is het een jaar geleden dat ik m’n eerste kerkenraadpraat mocht schrijven voor het kerkblad. De juni vergadering is traditioneel de laatste
vergadering voor de zomer, want in juli en augustus vergaderen we niet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets meer gedaan wordt, in tegendeel
zelfs, want inmiddels is de interkerkelijke activiteiten commissie weer volop bezig met de organisatie
van de zomeractiviteiten. Maar ook de interieur
commissie zit niet stil. Zij zetten alles op alles om
het nieuwe seizoen te kunnen aftrappen met de
nieuwe inrichting van het liturgisch centrum en daar
kijken we allemaal naar uit…. toch?
Daarnaast is de beleidsplancommissie ook nog actief. Het concept beleidsplan is door de kerkenraad
in beginsel goedgekeurd. Nu ligt het ter beoordeling
bij de gemeenteleden die in de verschillende subcommissies hebben meegedacht en -gewerkt.

Dankbaar
Zo staat het ervoor, lieve mensen. We weten ons
omringd door u allen. U staat biddend om ons
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Tot 1 augustus mogen zij er nog een keer op schieten. Met alle op- en aanmerkingen in de achterzak
maakt de beleidsplan commissie samen met dhr.
Cor Schaap het definitieve plan dat na de zomer
zal worden gepresenteerd.
Kortom het is vakantie, maar er gebeurt nog voldoende dus vervelen doen we ons niet.

Als de torenklok 10 uur slaat stopt de organist met
spelen en wordt iedereen via de beamer opgeroepen om stil te zijn. Na een paar minuten zal de
dienstdoende ouderling/diaken de afkondigingen
doen en begint de dienst. De kerkenraad heeft
hiervoor gekozen, omdat ook wij in de kerk aanwezig willen zijn om samen met u stil te worden en
zich voor te bereiden op de dienst.

Aan het eind van een seizoen vind ik het ook wel
leuk om de balans eens op te maken. Als we dan
terugkijken naar het afgelopen jaar dan is er eigenlijk best wel veel gebeurd en gedaan. Geslaagde
en goed bezochte gemeenteavonden. We besloten
o.a. met elkaar dat De Aanbouw De Aanbouw zal
blijven heten. Verder was er het verhuisweekend
vorig jaar augustus. Koos Vos werd als voorzitter
van het CvK bevestigd. De Open Dorpskerk op
donderdag kreeg vorm en is inmiddels een begrip.
Er werd een interieurcommissie ingesteld voor de
inrichting van ons gebouw. Hun eerste project is
het liturgisch Centrum in de kerkzaal en de beleidsplan Commissie is van start gegaan. Een geslaagde Opendag in de Dorpskerk samen met het
Historisch Genootschap op 3 november. Maar er
werd ook een pastoraal team gevormd en we bezochten de doorlopende kerkdienst voor het Armeense gezin dat asiel had in kerkhuis Bethel in
Den Haag. Er werd een stilte plek gecreëerd in de
hoek van de oude consistorie. We werkten (en zijn
nog steeds bezig ) met de AVG, dat is de privacy
wet die vorig jaar mei van kracht werd.
Het eerste afgeronde deel daarvan was het opnameprotocol voor kerkdiensten. Verder namen we
openlijk afstand van de zogenaamde Nashvilleverklaring. Dat deden we in de kerk, in de Botlek en
via onze website.

Gewoon waardeloos was natuurlijk het bericht dat
ds Viola Huls werd getroffen door borstkanker.
Gelukkig is de operatie goed verlopen en herstelt
ze daar goed van. Maar helaas moet zij ook nog
een nabehandeling ondergaan die begint op 4 juli
en mogelijk een jaar zal duren.
Kortom het is voor haar en voor ons als gemeente
een zomer met een ‘ruw randje’ om het zo maar
even te zeggen.
Desalniettemin mogen we toch uitkijken naar ontspanning. Als u gaat genieten van uw vakantie in
het buitenland of als u liever in Nederland of zelfs
liever thuis blijft, dan hoop ik dat u een fijne vakantie zult hebben. Rust uit, geniet van al het schone,
maar bid vooral ook voor wie niet op vakantie kan
en voor onze zieken.
Sonja Barends zei vroeger aan het eind van haar
TV programma: “welterusten en…. gezond weer
op”. Ik wil daar graag van maken: “geniet van uw
vakantie en…. gezond weer terug”.
Ga met God en hij zal met je zijn.
Een gezegende zomer(vakantie).
Namens de gehele kerkenraad,
Rein Hallema -Voorzitter

Kerkelijk Bureau

We begonnen 2019 voor het eerst met een vrijwilligers borrel en gaan daar een goede traditie van
maken. Maar we begonnen dit jaar ook in elke vergadering een groep vrijwilligers uit te nodigen en
hun verhaal te horen. De afgelopen periode waren
de Rommelmarkt, de Fietstochtcommissie- en de
Voedselbankvrijwilligers bij ons te gast.
De aanvangstijd van de kerstdienst ging naar 20.00
uur, de Paaswake wijzigde van vorm en vervroegde en we hielden een sobere maaltijd vóór de
dienst. We besloten om de paaskaars weer op
Paasmorgen naar binnen te laten dragen door een
diaken en te roepen dat onze Heer waarlijk is opgestaan. Feestelijk was de koffie met zoveel gebak
en hetzelfde was het geval met Pinksteren. De
laatste dingen die we invoerden waren de korte
stilte voor de dienst en het noemen van de namen
van overledenen vlak voor de voorbede.

Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl.

▪ Kerkelijke Stand
[Zie de afzonderlijke bladzijde]

▪ Collecteverantwoording
Op 9 juni
Op 16 juni

KiA-zend.:
Kerk:
€ 166,58 € 128,63
Diaconie:
Kerk:
€ 104,65
€ 99,80

Deurcoll.:
€ 63,82
Deurcoll.:
€ 60,70

▪ Giften (contant)

Kerk
• algemeen
€ 20,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
• bloemenfondṣ
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren

De kerkenraad besloot om voortaan om vijf voor
tien in de consistorie het zogenaamde consistorie
gebed uit te spreken. Daarna (dat zal vlak voor 10
uur zijn) komen ze met de predikant naar binnen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
_________________________________________

12

exemplaar was volgeschreven met potloodaantekeningen over wat zo écht niet kon. Daarover
schreef hij samen met Nico ter Linden het boek
‘Niet zo maar zo’.

Uit de Protestantse Kerk
(Bron: www.protestantsekerk.nl)

Bij het overlijden van
Karel A. Deurloo (1936-2019)

Zijn eigen visie op het Oude (en Nieuwe) Testament schreef Deurloo neer in zijn serie ‘Kleine Bijbelse Theologie’ (2003- 2006), waarin hij in zeer
geconcentreerde vorm de belangrijkste structuren
van Tenach en Evangelie liet zien.

‘De tekst mag het zeggen’ was het motto van de
theoloog en oudtestamenticus Karel Deurloo, die
op 1 juni in Amsterdam op 83-jarige overleed.
Als opvolger van M.A. Beek
en geïnspireerd door het
werk van Frans Breukelman was Deurloo een belangrijke stem in wat wel de
‘Amsterdamse School’ in
de theologie genoemd
wordt. Deurloo werd in
1975 hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit
van Amsterdam

Ds. A. van Nieuwpoort

________________________________
vervolg van pagina 6

Historie Bovendonk en Hoeven
De geschiedenis van Bovendonk gaat terug naar
1282: broeders van de Abdij van Hemiksem vestigen zich op de plek van het huidige Bovendonk en
beginnen grote delen van West-Brabant te ontginnen.

Foto: RD, Henk Visscher

en legde zich toe op een literaire en theologische
bestudering van het Oude Testament - Tenach,
zoals hij zelf consequent zei - in een tijd waarin de
‘historisch-kritische’ exegese dominant was. Hij las
de bijbel niet historisch, maar literair, en legde de
nadruk op het narratieve (verhalend) karakter van
de teksten.
Deurloo werd bekend bij een breed publiek door de
bijbelserie voor de IKON die hij samen met Nico
Bouhuys opzette. Er verschenen populaire boekjes
als ‘Dichter bij Genesis’ en ‘Dichter bij de profeten’
die ook door predikanten in heel Nederland gretig
werden gelezen en op de kansel gebruikt. Hij verkocht meer dan honderdduizend boeken en zijn
werken werden vertaald in het Engels, Duits, Tsjechisch en Hongaars. Hij ontving eredoctoraten van
de protestantse faculteit in Brussel en de Karlsuniversiteit in Praag.

In het najaar van 1895 kreeg Petrus J.H. (Pierre)
Cuypers de opdracht een geheel nieuw klooster te
ontwerpen. Het oude seminariehuis en bisschopshuis werd afgebroken en een nieuw neogotisch
gebouw verrees. Dit werd voor het eerst beperkt in
gebruik genomen in 1907 en in september 1908
opgeleverd (foto: seminarie 1932).
Door terugloop van het aantal priesterkandidaten
werd in 1967 het gebouw ontruimd.
Enkele idealisten onder leiding van Toon Hommel
stichtten een religieuze leefgemeenschap, die de
basis werd van het ontvangen van groepen. Hieruit
groeide het initiatief voor het oprichten in 1983 van
een nieuw type priesteropleiding voor kandidaten
op rijpere leeftijd vanuit een arbeidssituatie: een
deeltijdopleiding.
In 1990 werd een begin gemaakt met professionalisering en commercialisering van de exploitatie
van het gebouw. De B.V. exploitatie huurt nu het
gebouw om er een conferentiecentrum, hotel en
brasserie te exploiteren. De bovenverdiepingen
van de voorbouw zijn permanent verhuurd aan de
stichting priester en diakenopleiding.

Toen in 1996 de kerkelijke opleiding aan de UvA
een beroep op hem deed, werd hij hoogleraar Bijbelse Theologie, tot 2001, namens de Nederlandse
Hervormde Kerk. Nadat tot zijn verdriet de theologie opleiding aan de UvA werd gesloten, ging hij
door als bijzonder hoogleraar aan de VU. Het tekent zijn gedrevenheid. Een hele generatie predikanten werd door zijn literaire en theologische benadering in staat gesteld om de bijbelteksten anders te lezen en te vertalen naar het heden. Het
was zijn passie om de bijbelse verhalen te ontdoen
van, zoals hij dat zelf zei, alle ‘christendommelijke
aanpassingstechniek’. Daarvoor is het, volgens
Deurloo, nodig de eigen taal van de Bijbel te respecteren. Hij kon slecht tegen vertalingen die de
eigenheid van de Hebreeuwse vertelmanier negeerden. De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 had
in hem een grondige criticus. Zijn eigen NBV-
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In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met
privacygevoelige gegevens bijeen gezet op deze bladzijde.
In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

Kerkblad viftig jaar
1969 – 29 augustus - 2019
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• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg
Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0658865935, e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com
Vieringen: di. 19:00 uur, za. 19:00 uur
• Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15,
3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109
email: secretariaat @ felicitaskerk.nl
website: www.felicitaskerk.nl
Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur.

Rooms-katholieke Parochie
HH Nicolaas Pieck en gezellen

• Noodnummer: 06 – 30 97 58 17

Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten.
Openingstijden en telefoonnummers:
plaats:
tijd:
dag:
tel.:
Rozenburg:
9.30-11.30 u ma-vr. 06-49892631
2
Brielle:
9.30-11.30 u ma-vr. 412142 )
2
Hellevoetsluis:
9.30-11.30 u ma-vr. 312574 )
1
Hoogvliet:
9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 )
1
Rhoon:
9.30-11.00 u ma-vr. 5015284 )
Spijkenisse:
9.00-12.00 uur di
2
en overig telefonisch
638109 )
1
2
) kengetal 010; ) kengetal 0181

Parochiebestuur

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Pastorale Team
Pastoor J.C.F.M. Smulders, moderator;
e-mail: pastoor_smulders@rk-npg.nl
Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag)
tel. 06-45144377
Diaken: Steef Lokken;
e-mail: diakensteef@gmail.com

pastoor J.C.F.M. Smulders, voorzitter en moderator;
dhr. H. van Vilsteren, vicevoorzitter; mw. E. Boender,
secretaris; dhr. T. Philippa, penningmeester; mw. B. van
de Loos, lid. E-mail: bestuur@rk-npg.nl
Centraal secretariaat: Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse, tel. 06-51115724
open: dinsdag – vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur
secretariaat e-mail: centraal@rk-npg.nl

Bisdomnieuws
Nationale Bedevaart Brielle – 6 juli
Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle
stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van
Gorcum (1572). Deze mag zich de laatste jaren in
een toenemende belangstelling verheugen.
De Nationale Bedevaart, met als thema: ‘Geroepen!’, vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 juli in de
Bedevaartkerk, De Rik 5, Brielle.

Bisdomkerk

• ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van
Gorcum, De Rik 5, Brielle; postadres: Postbus 268,
3230 AG Brielle. Open: op afspraak.
Website: martelarenvangorcum.nl
Contact: dhr. F. Verwater, telefoon 0181-624639,
mobiel: 06-27460401, e mail: ferry@verwater.nl.
woensdag (tot 2 okt.) 14.00 uur Rozenkransgebed;
donderdag (juni – aug.) 14.00 uur eucharistieviering;
vrijdag (tot 30 aug.) 14.00 uur plechtig Marialof.

Programma
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr.
Van den Hende als hoofdcelebrant, het
koor Intermezzo verleent o.l.v Marcel
van der Poel de muzikale ondersteuning van de viering
13.30 uur: Rozenkransgebed / parallel Jongerenprogramma over ‘Geroepen!’
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers, processie met pelgrimszegen

Deelparochies

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
- ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon,
tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:15 uur

Bij de Nationale Bedevaart heeft u gelegenheid om
vóór in de kerk de gerestaureerde reliekschrijn te
zien. Deze is in mei teruggeplaatst bij de opening
van het bedevaartseizoen.
Ook is er ditmaal informatie te verkrijgen over Katholiekleven.nl (website Nederlandse bisschoppen),
uitgeverij Adveniat en over de priester- en diakenopleiding Centrum Vronesteyn.

• Brielle - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle,
tel. 0181-412142, website: www.rkkerk-brielle.nl
e-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle
Vieringen: zo.: 9:30 uur
• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’
Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: pastorie @ antoniusvanpadua.com
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: zo. 11:30 uur; wo. 10.00 uur.
Op werkdagen van 9.30 - 11.30 uur gelegenheid tot
stil gebed na aanbellen bij de pastorie naast de kerk.

Busvervoer
Voor de Nationale Bedevaart wordt busvervoer
geregeld. Aanmelden t/m 30 juni via bisdom Rotterdam. tel. 010 – 281 51 71 of via een e-mail:
bureau@bisdomrotterdam.nl.
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ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U
kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater
Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Er zijn twee opstapplaatsen:
9.00 uur: HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal,
athenesserlaan 305, Rotterdam;
9.15 uur: Centraal Station (achterzijde).

Bedevaartkerk in de zomer
In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. In juni wordt elke
donderdag om 14.00 uur de eucharistie gevierd
met biechtgelegenheid. In juli en augustus wordt
elke dinsdag en donderdag de eucharistie gevierd.
Tijdens de zomer openstelling is een speciaal programma opgesteld met Plechtig lof, Kruisweg en
bidden van de Rozenkrans op diverse data. Zie
hiervoor: www.martelarenvangorcum.nl.

Vieringen in de
Mariakerk
13de Zondag door het jaar.
Woord- en Communieviering
met samenzang.
Voorganger: dhr. L. Janssen.
Koster:
dhr. W. Tempelaars.
Lector:
mw. L. Janssen-Impens.
Collectanten: dhr. en mw. Ayranci.
Intenties:
dhr. Duc-Byhn Nguyen, dhr. Gerard
Kabel, mw. Betsy
Verschoor.
Zo. 30 juni
09.15 uur

Hoogvliet / Pernis

ma. 1 juli

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 4 juli

10.00 uur eucharistieviering.

Vr. 5 juli

10.30 uur Woord- en
Communieviering in de Kulk.

14de Zondag door het jaar.
Eucharistieviering met
samenzang.
Priester:
pastoor J.C.F.M. Smulders.
Koster:
dhr. C. van Schöll.
Lector:
dhr. A van der Heijde.
Collectanten: dhr. en mw. Van Dam,
mw. Van Oossanen en
dhr. Boef.
Intenties:
dhr. Duc-Byhn Nguyen,
mw. Reina Lourens.
Zo. 7 juli
09.15 uur

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS
PASTOR
Pater: Y. Konchenko, (op woensdag afwezig).

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
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 @ rkk-hoogvliet.nl
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl
BESTUUR
Beheercommissie Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325;
e-mail: leon_janssen @ zonnet.nl;
overige leden: mevrouw Norayda Maduro en de heren
Nico Bijlsma, Wout Tempelaars en. Wim Middendorp.
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.
Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).
ZIEKENCOMMUNIE
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch
graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat

Ma. 8 juli

10.000 uur Eucharistieviering.

Do. 11 juli

H. Benedictus, abt,
patroon van Europa.
10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 14 juli
09.15 uur
Priester:
Koster:
Lector:
Collectanten:
Intenties:

15de Zondag door het jaar.
Eucharistieviering met samenzang.
pastoor P.H. van de Veer.
dhr. L. Janssen.
..
dhr. Matos en dhr. Boef.
dhr. Duc-Byhn Nguyen,
dhr. Gerard Kabel.

14.00 uur

Eucharistieviering voor de
Antilliaanse Geloofsgemeen schap.

Ma. 15 juli

H. Bonaventura, bisschop en
kerkleraar.
10.00 uur Eucharistieviering.
mw. Divera Kamp-Boon.

Intentie:

16

Do. 18 juli

10.00 uur Eucharistieviering.

om mee te doen met de activiteit. Daarnaast is
iedereen welkom om ons op 5 juli te komen aanmoedigen of mee te helpen met bouwen. Voor
meer informatie kan je ook terecht bij Shirleni
Blanken.

16de Zondag door het jaar.
Woord- en Communieviering met
samenzang.
Voorganger: dhr. L. Janssen.
Koster:
dhr. W. Tempelaars.
Lector:
..
Collectanten: mw. Van Oossanen en
mw. de Groen.
Intentie:
dhr. Duc-Byhn Nguyen.
Zo. 21 juli
09.15 uur

Katholiek Nieuws
Parochies zelf gratis VOG’s aanvragen
Per 1 juli 2019 houdt het centrale contactpunt Gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) bij het
landelijk Secretariaat van het Rooms-Katholiek
Kerkgenootschap (SRKK) op te bestaan. Dat betekent dat parochies vanaf dat moment zelf digitaal
gratis VOG’s voor de aangewezen groepen vrijwilligers moeten moeten aanvragen. De parochies
worden over de procedure geïnformeerd door het
eigen bisdom.
Voor een gratis VOG komt iedere vrijwilliger in
aanmerking die hulp of begeleiding biedt aan
kwetsbare mensen in een afhankelijkheidssituatie,
zoals minderjarigen, ouderen, zieken en mensen
met een verstandelijke beperking.
Nu parochies in 2019 allemaal een eigen Kamer
van Koophandel-nummer krijgen, kunnen zij via
eHerkenning zelf in contact treden met de overheid
voor het aanvragen van de VOG’s.

Uit de deelparochie

Secretariaat gesloten

Op alle donderdagen in juli en augustus is het
secretariaat gesloten.

Jongerengroep
Youth Faith Exploration
Adres:

Parelvissersstraat 131, 3191 JL
Hoogvliet (Mariakerk)
E-mail:
youthfaithexploration@live.nl
Hyves:
www.youthf8xploration.hyves.nl
Facebook: www.facebook.com/
youthfaithexploration
Twitter:
www.twitter.com/yf8x

eHerkenning
eHerkenning is in dit geval een voorwaarde voor
het communiceren met de overheid. Inmiddels
hebben parochies rechtstreeks van de Kamer van
Koophandel (KvK) bericht ontvangen over hun inschrijving, of ontvangen dit binnenkort.
Met het eigen KvK-nummer kan dan een eHerkenningsmiddel op beveiligingsniveau 1 worden aangevraagd, waarmee de parochie vervolgens de
gratis, maar overigens ook de benodigde betaalde
VOG’s, kan aanvragen. Ook over het verkrijgen
van eHerkenning informeren de bisdommen hun
parochies door het stap voor stap uitleggen van de
procedure.
_________________________________________

Nacht Zonder Dak Hoogvliet
De jeugd van de Mariakerk doet weer mee aan
de landelijke Nacht Zonder Dak sponsoractie. Wij
zullen in de nacht van 5 juli om 19.00 tot 6 juli om
7.00 uur in de tuin van de kerk in zelfgebouwde
krotjes gaan slapen. Zo ondervinden wij aan de
lijve hoe het is om dakloos te zijn. Met deze actie
zamelen we dan ook geld in voor straatjongeren
in Nepal, Bolivia, India en Kenia.
Om ons te sponsoren, ga naar de website:
www.nachtzonderdak.nl/hoogvliet
Op deze website kan je jezelf ook nog aanmelden
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Klusjes? Graag!
Heeft u kluswerk voor binnen en buiten dan kunt u
bellen met de heer Jasja Arzumanian,
telefoon 4720068 of 06-51019423.

IETS TE VIEREN ?
De Aanbouw

Achterweg 12, Hoogvliet
Telefoon 010 - 4381233

Reserveringen:

tel. 06-21653158,
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
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KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
● KERKELIJK
DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE
Secretaris: W.L.A. Snel, tel. 06-51485244.
e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK
Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128;
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET
Voorzitter: ds. R.J. Wilschut,
Aalkaar 10, 3192 SB,telefoon 4165513.
Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, tel. 4382067;
e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com.
Penningmeester: mw. A. van Lunteren-Boers,
tel. 4385558.

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.
Website: www.thuiszorgrotterdam.nl

DIACONIE RK DEELPAROCHIE
Contact: dhr. Nelson Evertsz, tel. 4723989
‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet.
Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburg, tel. 4723828.
Secretaris: mw. J. Hage, tel. 4169693
e-mail: zonnebloemhoogvlietsecretaris@gmail.com
Penningmeester: dhr. A. Wakkermans,
tel. 06-13046541;
bankrekening: NL52INGB0000116260.

WELZIJN HOOGVLIET
Stichting Welzijn Hoogvliet is met andere organisaties
opgegaan in een nieuwe Stichting ‘Eigen Koers’.
telefoon: 010-8208873
e-mail: info@eigenkoershoogvliet.nl
website: www.eigenkoershoogvliet.nl

● MAATSCHAPPELIJK

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS
Middenbaan Noord 43, 3191 EM,
tel. 010-760 22 33;
maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur;
e-mail: swhp @ hotmail.nl

KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM
Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen
naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99
en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.
PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND
De afdeling Hoogvliet is opgeheven.

_____________________________________________________________________________________

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET
Aanmelding als nieuwe abonnee: € 23,00 per kalenderjaar
(Lopend jaar per: 1 april: € 16,00; 1 juni: € 11,00; 1 september: € 6,00; na 1 november: gratis)

Strook sturen aan de administratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet of in de brievenbus stoppen
bij secretariaat Mariakerk). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl
Ondergetekende: .............................................................................................................................................
adres: ...................................................................................................................... .........................................
postcode/woonplaats: ................................................................................ telefoon: ......................................
e-mail: .......................................................................................................
IBAN-betaalrek.: .......................................................................................
abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.

Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................
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