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Data van verschijning van de volgende edities
van het kerkblad en de redactieavonden:
Nr. Kopij
Redact. Editie
voor de
inl. (e): avond: versch.: periode:
16 5 sept.
6 sept. 14 sept. 14/9 - 28/9
17 19 sept. 20 sept. 28 sept. 28/9 - 12/10
18 3 okt.
4 okt. 12 okt. 12/10 - 26 okt.

Voor de Protestantse Gemeente en de
Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet
Verschijnt eenmaal per twee weken
(in de zomer en met kerst om de drie weken).

Redactieadres:

____________________________________

Parelvissersstraat 131 (Mariakerk), 3194 JL Hoogvliet.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
telefoon op redactieavond: 010-4723115

De brug

Kopij inleveren:

Breng je mij op weg tot aan de brug?
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga niet direct terug,
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na.
Dan voel ik mij heel veilig en vertrouwd.

Redactieleden:

Breng jij me weg tot aan de brug?
En ga dan niet te vlug terug.
Zwaai jij me na als ik erover ga?
Een heel klein duwtje in mijn rug
is alles wat ik nog verlang van jou.

• bij voorkeur per e-mail:tot donderdag, 24.00 uur,
negen dagen voor verschijnen;
• bij uitzondering: uiterlijk vrijdags 12.00 uur.
Opgave van advertenties via het mailadres.

D.S. Bijlsma,
J. Groot Bramel,
L.W.M.B. Janssen,
C. Kreft,
W.D. van der Veen,
C. Westerduin,

tel. 4164080
tel. 4380618
tel. 4382325
tel. 4383318
tel. 4168663
tel. 4161303

Dank voor je liefde en je trouw…
Ik ga nu gauw,
want het begin is reeds in zicht.
Ik voel de warmte van het licht!

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

Ton Laset.

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)
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.

Van de redactie 1
Hier is dan ons jubileumnummer. Niet zo uitbundig
samengesteld – vooral beperkt tot middenkatern –
maar wel met de gebruikelijke liefde gemaakt.
Op bladzijde 12 staat nog een nadere toelichting.

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.

We hopen dat u het geheel met plezier zult lezen
en we danken allen, die eraan hebben bijgedragen
en soms veel tijd erin hebben gestoken.

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

Over twee weken komt er weer een ‘gewoon’ blad
uit en dat hopen we nog lang vol te houden.

_____________________________________
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Symbolen
Onze huidige samenleving is steeds meer visueel ingesteld. Letters en woorden worden door logo’s
en icoontjes steeds meer naar de achtergrond gedrukt. Ik betrap mij zelf er ook vaak op.
Wanneer ik in de krant of op de televisie een foto zie van zo’n militair in gala uniform, probeer ik
steeds zijn onderscheidingen (medailles of lintjes) te bekijken. En jawel, daar zie ik een bekende: het
Vierdaagse kruis, want tsja, die heb ik ook. Langs de snelwegen zie je de logo’s van benzinemerken
en restaurantketens. De kolossale M van de MacDonalds kun je echt niet over het hoofd zien. En
wanneer je houdt van auto’s, heb je de meest bekende logo’s van de merken in je geheugen zitten.
Vaak ook staan afbeeldingen van gebouwen voor bepaalde mensen voor iets. De bekende Kuip, de
Hef en de Euromast staan bij veel Rotterdammers symbool voor hun stad.
Een poosje geleden werd mij gevraagd een uitvaart te leiden in het crematorium van Rotterdam-Zuid.
De overledene kende ik wel. De kerkelijke uitvaart van zijn vrouw, negen jaar geleden, was de eerste
uitvaart die ik als gebedsleider mocht leiden. Toen hij jaren later ernstig ziek in het ziekenhuis lag,
vroeg hij mij om langs te komen. Hij had een zware operatie ondergaan en de vooruitzichten op herstel waren niet goed. Hij vroeg of ik ook zijn uitvaart wilde doen. We baden samen en als bemoediging las ik psalm 139 aan hem voor. De maanden daarna knapte hij wel iets op, maar de ziekte kwam
snel weer terug. Op de dag voor zijn overlijden bracht ik hem nog een bezoek. We hebben samen
gepraat en gebeden.
Met zijn kinderen besprak ik de vorm van de uitvaart. Zij gaven mij ook de rouwkaart die ze uitgekozen hadden. Pontificaal stond op de voorkant een foto van de Hef. In eerste instantie keek ik daar een
beetje vreemd van op. Je verwacht vaak andere afbeeldingen. Maar het was een bewuste keuze,
zeiden ze. De man was een geboren en getogen Rotterdammer en daar was hij trots op. Hij had ook
gevaren en de Hef was het symbool voor thuiskomen voor hem geworden. Dat symbool werd door mij
gebruikt in de uitvaart. De brug als overgang naar een ander bestaan.
Bij het voorbereiden van de viering vond ik een gedicht van Ton Laset: de Brug (blz. 2). Toen we op
de dag van uitvaart de aula van het crematorium, dat net was gerenoveerd, betraden, was op de
muur een afbeelding geschilderd van de Erasmusbrug (de Zwaan). Heel symbolisch; de oude Hef en
de nieuwe Zwaan. De overgang van het oude leven naar een nieuw bestaan bij de Schepper. Ik had
het zo zelf niet kunnen bedenken!.
Dit jaar bestaat uw kerkblad 50 jaar, dat is op zichzelf niet zo’n opvallende prestatie, maar wat wel
heel bijzonder, heel symbolisch is, dat het al 50 jaar een oecumenisch kerkblad is!
Een, naar men mij vertelde, unicum in ons land. Toen mijn vrouw en ik in 1977 op de Meeuwenplaat
kwamen wonen, zochten wij naar een kerk die bij onze katholieke traditie paste. Het bleken er twee te
zijn: de Mariakerk en De Bron. Wij kenden ze geen van beide, maar we besloten naar de Bron te
gaan. Tenslotte was die dichtbij. Het bleek dat wij het gebruik van het kerkgebouw deelden met de
hervormde gemeente. Het houden van twee kerkdiensten op de zondag bleek daar soepel te verlopen en regelmatig was er een oecumenische viering, waarin beide tradities samen vierden, samen
konden bidden en luisteren naar Gods Woord.
Helaas kwam door allerlei omstandigheden na een aantal jaren daaraan een einde. Maar gelukkig
konden wij als lezers van het Kerkblad voor Hoogvliet toch op de hoogte blijven van elkanders wel en
wee.
Maar de tijdgeest is veranderd. Het elan van de jaren zeventig lijkt weggeëbd. Zowel politiek als religieus trekt men zich terug op de eigen stellingen. Luisteren naar de ander, met elkaar in gesprek durven gaan, schijnt steeds minder normaal te zijn. Via twitter en de media gooit men met modder naar
elkaar. Ook in mijn eigen traditie probeert de orthodoxie steeds meer voet aan de grond te krijgen. Alles moet volgens de regels. Uitzonderingen daarvan worden eigenlijk niet gewaardeerd of zelfs onmogelijk gemaakt. Alle schapen moeten dezelfde kant op lopen. Zwarte schapen ziet men liever gaan
dan komen.
Ik denk dat het te maken heeft met een soort koudwatervrees. Een soort angst om te moeten toegeven dat ook wij het niet altijd bij het rechte eind hebben.
Daarom blijf ik nog altijd graag in ons kerkblad lezen, want wat je van elkaar te weten komt kan heel
verhelderend zijn.
Léon Janssen.
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. P. Lugtigheid, Delft
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Talitha Groen
Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut, ds. V.E. Huls
Startzondag: koffiedrinken met gebak,
activiteiten en een lunch
Kindernevendienst: Talitha Groen
Kinderoppas: Susanne van Veelen

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pater P.H. van der Veer,
eucharistieviering
m.m.v. Rouw- en Trouwkoor St. Jan
Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur geen dienst
11.00 uur Bedevaartkerk te Brielle.
Gezamenlijke viering
▪ maandag:
10.00 uur Woord- en Communieviering
▪ donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

▪ maandag:
10.00 uur Woord- en Communieviering
▪ donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie - Noodfonds
2. PKN – miss, werk: ‘Proef de kerk’
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA – zending: Midden-Oosten
2. Kerk
Deurcollecte: realiseren glaskunst
R.K.: Eigen parochie

Agenda

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Drs. R.D. van Schouwen,
Honserlersdijk
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Karlijn Huiting
Kinderoppas: Aukje Kempff

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;

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders,
eucharistieviering
m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria'
Kinderwoorddienst

_________________________________________

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’

14.00 uur Pater A. Tran, eucharistieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'

• Na elke dienst
Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken
Dorpskerk: koffiedrinken

▪ maandag:
10.00 uur Woord- en Communieviering
▪ donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

• Eerste woensdag van de oneven maand
Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering
• Eerste woensdag van de even maand
Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN: JOP - Kliederkerk
Deurcollecte: realiseren glaskunst
R.K.: Eigen parochie

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.

4

Bijbelleesrooster

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’

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

Actueel

Vrijdag 30 augustus
Vijftig jaar Kerkblad voor Hoogvliet
14.00 – 16.30 uur Mariakerk. Receptie voor
lezers/abonnees (O).
19.30 – 22.00 uur Mariakerk. Receptie voor
genodigden (relaties, (oud)medewerkers) (O).
Zaterdag 31 augustus
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommelmarkt ten bate van het diaconale werk
van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.
Dinsdag 3 september
18.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).
20.00 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
Woensdag 4 september
10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O).
19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizéviering (O).
20.00 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).
Vrijdag 6 september
19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor
Hoogvliet' (O).
19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).
Zaterdag 7 september
10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen
voor de rommelmarkt ten bate van het diaconale werk van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.
Zondag 8 september
9.15 uur Mariakerk. Voorbereiding van ouders
op H. Vormsel (K).
Maandag 9 september
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
20.00 uur Mariakerk. Beheercommissie (K).
Dinsdag 10 september
20.00 uur Mariakerk. Interkerkelijke Activiteiten
Commissie (O).
Donderdag 12 september
10.00 uur De Aanbouw. Informatieochtend,
beginnend met koffie, over wat van belang is
bij overlijden en uitvaart met medewerking van
een notaris, een uitvaartverzorger en kerkelijke
deskundigen. Met als afsluiting een lunch (O).
14.00 uur Wisselende plaats. Ouderengesprekskring o.l.v. en informatie bij ds. Wilschut (P).
18.30 uur Meeuwenhof, Bibliotheek. Bijbelkring
(O).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Zondag 15 september
11.00 uur Mariakerk. Voorbereiding van ouders op H. Vormsel (K).

1 september
2 september
3 september
4 september
5 september
6 september
7 september
8 september
9 september
10 september
11 september
12 september
13 september
14 september
15 september
16 september

Lucas 14:1-11
Lucas 14:12-24
1 Samuel 14:36-46
1 Samuel 14:47-52
1 Samuel 15:1-9
1 Samuel 15:10-23
1 Samuel 15:24-35
1 Samuel 16:1-13
1 Samuel 16:14-23
1 Samuel 17:1-11
1 Samuel 17:12-30
1 Samuel 17:31-40
1 Samuel 17:41-54
1 Samuel 17:55-18:5
1 Samuel 18:6-16
1 Samuel 18:17-30

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Verpleeghuis 'Antonius Binnenweg'
(Nw. Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam)

Mw. F. Hoevers, Slaghaam 103
Verpleeghuis 'De Elf Ranken'
(Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht)

Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117

Meeuwenhof
Onder voorbehoud: bijbelkring
De bijbelkring zal worden gehouden in de bibliotheek op donderdag 12 september om 18.30 uur.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Wisseling van de wacht
De redactie ontving bericht van pastor Harm Jansen dat hij per 1 september vertrekt als geestelijk
verzorger van Meeuwenhof.
Hij gaat als pastoraal werker naar Hervormd Sliedrecht voor twee dagen per week, naast zijn driedaagse taak als geestelijk verzorger in Dordrecht.
We danken hem hartelijk voor de samenwerking en
wensen hem veel zegen in zijn nieuwe werkkring.
Zijn opvolger in Meeuwenhof is mw. Marianne van
Maasacker. We zullen later nog horen hoe zij de
taken hierbij zal invullen. Ook haar wensen we een
zegenrijke periode in Hoogvliet toe.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein
• Siloam

Zondag 1 september
10.30 uur kapt. A. Boogaard
Zondag 8 september
10.30 uur mw. C.M. Rovers
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Zondag 15 september
10.30 uur ds. E.A. Bos,H. Avondmaal

kunnen regelen, of die je beter maar geregeld kunt
hebben.
Aansluitend aan de informatieochtend bieden we
alle aanwezigen een eenvoudige lunch aan. Inloop
met koffie of thee vanaf kwart voor tien; halverwege houden we een korte pauze. Toegang gratis.
Iedereen is van harte uitgenodigd deze informatieochtend bij te wonen (rjw).

• Westerstein

Dinsdag 10 september
11.00 uur dhr. G. Vonk
_________________________________________

Rommelmarkt weer geopend
Op zaterdag 31 augustus bent u weer welkom
tussen 9.30 en 13.00 uur in het oude Jeugdgebouw aan de Achterweg.
Een periode van opknappen (waaronder het vervangen van de hoofd-stopkraan en ander leidingwerk), de herindeling van de ruimte en het verder
schoonmaken is achter de rug.

Dank
Graag wil ik een ieder bedanken voor de belangstelling na mijn ziekenhuisopname.
Ook hartelijk dank voor het prachtige boeket
bloemen dat ik mocht ontvangen uit de kerk.
Annie van Tielen.

Taizéviering
De Taizévieringen vinden elke maand plaats op de
eerste woensdag. De eerstvolgende viering wordt
gehouden op 4 september 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.

Er staan nu weer veel nieuwe spullen geëtaleerd:
van kop en schotels, glaswerk, decoratieve hebbedingetjes, cd’s, boeken, elektrische apparaten tot
curiosa en zelfs enig antiek. Er is voor ieder wat
wils. En dat voor heel schappelijke prijzen!
De opbrengst is voor de diaconie van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Overlijden en uitvaart

Rejoice begint weer

Informatieochtend rond overlijden en uitvaart
Als pastores worden wij natuurlijk geregeld op de
hoogte gesteld, wanneer er iemand is overleden.
Na het condoleren is doorgaans mijn eerste opmerking: “sterkte bij alles dat er geregeld moet
worden”. Keer op keer merken we dat mensen
worden overvallen door de vele keuzen die moeten
worden gemaakt en door alles wat vaak in heel
korte tijd af moet zijn.
Daarom lijkt het ons goed dat u daarover wat informatie krijgt.

De vakanties zitten er bijna op, ook voor de meeste
leden van Rejoice. Op maandag 2 september
beginnen wij weer met onze eerste repetitie. Dit is
tevens een open repetitieavond.
Dus mocht u/jij zin hebben eens een repetitieavond
mee te maken, kom gerust langs.
Rejoice repeteert elke maandagavond van 20.00
tot 22.00 uur in de Dorpskerk, Achterweg 10.
Wij hebben dit jaar nog een aantal medewerkingen.
Kijk voor meer informatie hierover op de site:
www.rejoicehoogvliet.com.
Daarnaast zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van ons jubileumconcert. Want in 2020 bestaat
Rejoice alweer 30 jaar.
Dit concert zal worden gehouden op 21 maart in de
Dorpskerk.

Op donderdag 12 september om 10.00 uur bent u
welkom in de Dorpskerk. Een uitvaartondernemer,
een notaris en vertegenwoordigers van de kerken
zullen, elk vanuit hun eigen vakgebied, vertellen
wat er zoal rond overlijden en uitvaart gebeurt. Ook
zal er aandacht zijn voor dingen die je vooraf al zou

6

Meld u snel aan, want er is beperkt plaats.
U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier op: www.bit.ly/digisterker010
Waar en wanneer
▪ Vestiging Centrale op 4, 11, 18, 25 september
van 10:15 – 12:15 uur
▪ Vestiging Ommoord op 2, 9, 16, 23 oktober van
10:30 – 12:30 uur
▪ Vestiging Centrale op 6, 13, 20, 27 november van
10:15 – 12:15 uur
Voor vragen en meer informatie:
mediacoach@bibliotheek.rotterdam.nl

Medewerking zal worden verleend door Noortje
van Middelkoop, panfluit en Hendrie Westra, marimba.
Lijkt het u/jou leuk om te komen zingen, kom dan
op 2 september meezingen.
Rejoice heeft nu 45 leden en staat o.l.v. Ingrid Luijten-Poort, met begeleiding door Vincent van Dam
en Paul Sonneveld.

Orgelagenda
Toegang vrij, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen voorbehouden.
Eventuele – onvoorziene – wijzigingen:
zie de orgelagenda op: www.rotterdamorgelstad.nl

Bestuur Christelijk gemengd koor ‘Rejoice’.

▪ Zondag 1 september - Dorpskerk Hoek van
Holland, 15.00 uur: Gerard van der Zijden
▪ Dinsdag 3 september - Lambertuskerk, 20.00 uur
Hayo Boerema, orgel en Eric Vloeimans, trompet
‘Masters of improvisation’
▪ Zaterdag 7 september, 09.00-16.30 uur
Laurenskerk. Finale Ambitus Orgelconcours
Iedereen is welkom!
▪ Zaterdag 7 september - Bergsingelkerk.
16.00 uur: André van Vliet
• Zaterdag 14 september
Nationale orgeldag / Open Monumentendag
▪ vanaf 10.00 uur: Hillegondakerk. Aad van der
Hoeven, orgelbespeling, rondleidingen
▪ 14.00 uur: Lambertuskerk. Eric Koevoets
‘De geheimen van het Maarschalkerweerdorgel’
Na afloop is er bezichtiging van het orgel met uitleg
door Eric Koevoets

Bibliotheek maakt
Rotterdammers ‘digisterker’
De overheid doet steeds meer via internet en u
moet daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld om
huurtoeslag aan te vragen, uw verhuizing door te
geven of om in te loggen bij uw zorgverzekeraar.
Daarvoor heeft u DigiD nodig.
Heeft u hier moeite mee?
Doe dan mee met de cursus ‘Digisterker: werken
met de elektronische overheid’. U leert hoe u uw
DigiD kunt aanvragen en gebruiken en hoe u informatie kunt vinden over de opbouw van uw AOW.
Maar u ontdekt ook hoe u bijvoorbeeld huurtoeslag
kunt aanvragen bij de belastingdienst.

Tweede Daklozendag
Pauluskerk – 16 september
Het aantal daklozen groeit al jaren en de opvang
zit overvol. Voor de meest kwetsbare mensen in de
stad is helemaal geen opvang en zorg. Zonder dak
boven je hoofd begin je niets. Rotterdam heeft
dringend behoefte aan een andere aanpak. Onderdeel van die aanpak is een laagdrempelige opvang in de stad, waar iedereen die dringend hulp
nodig heeft direct terecht kan.
Kom ook en praat mee! Tijd: 14.00 - 17.00 uur.
(Gratis) maaltijd vanaf 17.30 uur.
Meld je hier snel aan want vol is vol!
https://www.pauluskerkrotterdam.nl/aanmel
ding-daklozendag-2019/
_________________________________________

Om mee te kunnen doen moet u basiskennis hebben van internet. Ook is het nodig dat u een redelijke kennis heeft van de Nederlandse taal.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en is gratis.
U betaalt wel € 10,00 voor het werkboek.
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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

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

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

• Noodnummer: 06 – 30 97 58 17

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Parochiebestuur

Overlijden en uitvaart

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

Informatieochtend rond overlijden en uitvaart
Op donderdag 12 september om 10.00 uur bent u
welkom in de Dorpskerk. Een uitvaartondernemer,
een notaris en vertegenwoordigers van de kerken
zullen elk vanuit hun eigen vakgebied vertellen wat
er zoal rond overlijden en uitvaart gebeurt. Lees
meer op blz. 6.

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.

Gebedsdag: zorg voor de schepping

In 2015 riep Paus Franciscus 1 september voor de
Rooms-Katholieke Kerk namelijk uit tot jaarlijkse
‘Werelddag van gebed voor de zorg voor de
schepping’. Dit jaar dus op zondag. De Vlaamse
organisatie Ecokerk heeft een omvangrijke brochure gemaakt met liturgisch materiaal en werkvormen
om als kerk of religieuze gemeenschap te werken
aan ‘de zorg voor ons gemeenschappelijk huis’ op
deze dag en de daarop volgende Scheppingsperiode: van 1 september tot 4 oktober, de feestdag
van Franciscus van Assisi. Voor de zondag in deze
periode zijn op basis van de vastgestelde lezingen
en citaten uit Laudato si’ vieringen opgesteld.
In goed overleg met Ecokerk heeft de Laudato si’
werkgroep Nederland het materiaal aangepast voor
gebruik in Nederland door wat andere woorden en
verwijzing baar Nederlandse organisaties..
Het materiaal is te vinden op de website
www.laudato-si.nl of (digitaal) verkrijgbaar bij de
KNR via cmbr@knr.nl
De Laudato si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Deze is ingesteld in 2015 bij het uitkomen
van de pauselijke encycliek Laudato si’ over de

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
• 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.
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zorg voor ons gemeenschappelijk huis.
Voorzitter is mgr. Gerard de Korte.
(Bron: Actueel)

09.15 uur

Eucharistieviering m.m.v.
Rouw- en Trouwkoor St. Jan
Priester:
pastoor P.H. Van De Veer.
Koster:
dhr. C. Van Schöll.
Lector:
mw. T. Van De Ende.
Collectanten: dhr. Boef en mw. Van Oossanen,
dhr. en mw. Ayrancy.
Intenties:
dhr. Duc-Byhn Nguyen, mw. Reina
Lourens, mw. Ester Leito, mw. Myrna Merarda Matos-Lauffer, mw. Nguyen Thi Nynh, dhr. Rudolf
Lekahena.

Hoogvliet / Pernis

Ma. 2 sep.
Do. 5 sep.
Zo. 8 sep.
09.15 uur

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

Priester:
Koster:
Lector:
Collectanten:

PASTOR
Pater: Y. Konchenko, (afwezig tot medio september);

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17

10.00 uur Woord- en Communieviering.
10.00 uur Eucharistieviering.
23ste Zondag door het jaar.
Nationale Ziekendag.
Eucharistieviering
m.m.v. het Ritmisch koor Maria.
pastoor J.C.F.M. Smulders.
dhr. C. van Schöll.
koorlid.
mw. Van Oossanen en mw.
Plantijn.
dhr. Duc-Byhn Nguyen,
mw. Nguyen Thi Nynh.

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

Intenties:

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 en Wim Middendorp.
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.

Do. 12 sep.

Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

Jarigen: zie de afzonderlijke bladzijde.

Pater A. Tran, eucharistieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'

Ma. 9 sep.

10.00 uur Woord- en Communieviering.
10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 15 sep.
11.00 uur

24ste Zondag door het jaar.
Attentie Gezamenlijke Viering in
de Bedevaartkerk te Brielle.

Uit de parochie

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
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.

Overleden op
11 juli
12 juli
13 juli
21 juli

dhr. Hendrik Moerman.
mw. Nelly Josephina Bettonvil - Compiet.
mw. Marjorie Cicilia Jansen.
mw. Johanna Hendrika Cornelia
Vermeulen – Vielvoije.
22 juli mw. Gerritje van Gerdingen – Arnout.
24 juli mw. Ampai Luytpot – Phophien.
28 juli dhr. Cornelia Devilee – Langezaal.
10 aug. mw. Nguyen Thi Nynh.
20 aug. dhr.Antonius Albertus Montrée.

Vieringen in de
Mariakerk
Zo. 1 sep.

14.00 uur

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en
troost.
Meer berichten op bladzijde 25.

22ste Zondag door het jaar.

_________________________________________
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Impressie over vijftig jaar kerkblad
Er was een dorpje onder de rook van een grote stad. Maar ook onder de rook van een aantal raffinaderijen. Deze laatste gingen flink uitbreiden en toen kreeg ons rustig dorpje het ineens erg druk. Er kwamen vele inwoners bij. Overal vandaan en daarvoor moesten er vele huizen gebouwd worden. Hoogvliet breidde zich flink uit.
Met de huizen kwamen er ook kerken bij. Het was vooral in
de jaren ‘60 dat deze gebouwd werden. Er was in die tijd
veel saamhorigheid. Elke kerk had ook een eigen kerkblad,
vaak een betaald abonnement; dat was niet zo handig. Na
rijp beraad besloot men dat er een oecumenisch kerkblad
moest komen. Dat gezamenlijke kerkblad kwam er. Op 29
augustus 1969 was het zo ver: het eerste nummer lag in
de bus. Daarvoor moest men wel een abonnement hebben. Er werd dan ook veel aandacht besteed aan het werven van abonnees.
In het begin had het kerkblad meer dan 1700 betalende
abonnees. De naam werd ‘Kerkblad voor Hoogvliet’. Het
was dus voor de kerken en niet van de kerken. Dit gaf de
redactie meer bewegingsvrijheid. Het kerkblad kwam eens
in de week uit, dus u begrijpt dat er veel werk was voor de
dominees, pastoors en anderen om elke week weer kopij
in te leveren. Die kopij moest naar de redactie gebracht
worden en wij verbleven op vrijdagavond eerst in de Vaste
Burchtkerk en vervolgens jarenlang in de Meeuwenhof. De redactie is hiervoor nog steeds heel dankbaar .
Het inleveren van de kopij ging niet altijd even goed; de afspraak was, dat alle auteurs zelf hun teksten
naar de redactie moesten brengen. Maar dit gebeurde niet altijd. Een van de redacteuren ging elke
vrijdag op zijn fiets naar de Deltakerk om de kopij op te halen. Na een gesprek met het kerkbestuur,
waarbij we netjes uitlegden, dat dit niet werkbaar was, kregen we gelijk. Daarna werd het netjes gebracht.
Ook voor de redactie was het elke week best aanpoten. We moesten zorgen dat alles gecorrigeerd en
op de juiste plek geplaatst werd. Veel knip- en plakwerk was nodig. Ook moest vrijwel alles uitgetikt
worden, Dat gebeurde bij een drukkerij in IJsselmonde die een hele partij B4-papier had, die we met
grote korting kregen.. Vanaf die tijd werd – en wordt nog steeds - het kerkblad gedrukt op B4 formaat.
Later zijn er nog een paar drukkerijen geweest. Maar daar moest de redactie het elke vrijdagavond
naar toe brengen en dat viel niet altijd mee. Het verste weg was helemaal in Papendrecht.
In de jaren negentig opperde pastoor Hans Spruyt (van de Bron): “Waarom gaan jullie het niet zelf
drukken”. De drukkosten waren namelijk erg hoog. We zijn toen naar een demonstratie geweest van
Ricoh en na rijp beraad heeft de redactie toen besloten dat we zelf gingen drukken. Dit werd gedaan
door Joke Jansen, Ze tikte en drukte het kerkblad. Daarna werd het (we denken door het hele gezin
Jansen) gesorteerd en geniet middels een niet-/vouwmachine. We zijn hun daarvoor heel veel dank
verschuldigd.
We kenden ook wel tegenslagen. Het is veel vrijwilligerswerk en dan kan er
wel eens wat blijven liggen....Zo hebben we tweemaal in al die jaren te laat
ontdekt, dat niet zorgvuldig alle abonnementen en advertentiegelden werden
geïnd. Op een gegeven moment zat de hele redactie acceptgiro’s uit te tikken,
daar er geen geld meer in kas was en er moesten wel kerkbladen gedrukt
worden. De tweede keer kregen we een overbruggingskrediet van de protestantse diaconie. Dat konden we gelukkig snel aflossen, want ons motto is en
blijft dat het blad de kerken zelf geen geld kost. Tegenwoordig loopt alles op
rolletjes en zijn we financieel gezond, mede doordat we de drukkosten hebben kunnen verlagen.
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In 1995 werd er een commissie ingesteld voor het maken van statuten voor het kerkblad. Sindsdien
zijn we een stichting. Toen de uitvoering van het drukwerk niet meer bij de fam. Jansen mogelijk was,
kregen we een aanbod om naar de Antwoordkerk te komen.
Ook moesten we toen zorgen dat er medewerkers kwamen voor
het sorteren, vouwen en nieten en adressen plakken om het
post-klaar te maken.
Hadden we eerst machines die alleen konden afdrukken, in
2013 kregen we een machine, die ook kon vouwen en nieten.
Dit scheelde weer heel wat werk, al moesten we een trouwe
ploeg vrijwilligers daardoor
missen. Toen bekend werd
dat de Antwoordkerk verkocht ging worden, zochten we oplossing
voor de huisvesting Het toeval wilde dat de Mariakerk en gelijksoortige machine van dezelfde firma gebruikte. En zij hebben ook een
aparte reprokamer. Daarop is besloten te komen tot één contract op
onze naam, waarbij de parochie tegen kostprijs tevens gebruik ervan maakt. Ook de ‘plakploeg’ ging mee over.
In 2016 hebben we een nieuwe machine aangeschaft samen met de Mariakerk, die sneller zou zijn en
in kleur kon afdrukken. Zogezegd zo gedaan . Alleen liep het deze keer helemaal mis. De nieuwe machine voldeed niet aan onze wensen, vooral wat snelheid betreft. Gelukkig hebben we inmiddels een
andere, perfecte machine (Kyocera).
Het kleine dorpje is inmiddels wel een heel stuk groter geworden, maar het aantal kerken drastisch
verminderd. Nu zijn alleen nog de Dorpskerk en de Mariakerk in gebruik. Het aantal abonnees loopt
ook gestaag terug. Dit is wel jammer. Hoewel het aantal abonnees van 1700 (in het begin) terugliep
naar 498 nu, vieren we op 30 augustus ons 50-jarig jubileum. Daar zijn we best een beetje trots op.
In 1969 een uniek oecumenisch kerkblad, waarmee Hoogvliet als eerste startte. En nu bestaat het nog
steeds!
We hopen als redactie nog vele kerkbladen voor u te mogen maken.
Namens de redactie,
Nico Bijlsma.

Hoogvliet all over the world
Nadat de Rotterdammerbladen enkele maanden geleden de overeenkomst van de Hoogvlietse kerken
voor de uitgave van een gezamenlijk kerkblad als een landelijk primeur publiceerden heeft dit bericht tot
ver buiten onze landsgrenzen aandacht getrokken.
In Nederland verscheen het in talloze dag- en nieuwsbladen, waarvan sommige met eigen verhalen
kwamen. Ook verscheidene kerkelijke bladen publiceerden het nieuws.
De ‘Evangelische Pressedienst’, die haar zetel heeft in Frankfort, nam het bericht rechtstreeks uit de ‘Rotterdammer’ over. Daarmee bereikte het, in de Duitse taal, tal van landen binnen en buiten Europa.
Vermoedelijk kwam het zo ook terecht in Genève, waar de ‘Hervormde Wereldbond’ er iets in zag voor
zijn bulletin. Daarmee verscheen een Engelse versie, waarin Hoogvliet werd aangeduid als "an industrial
town near Rotterdam".
Dit Engelstalige bericht bereikte o.a. Amerika, waar "Christian Century", en vermoedelijk ook nog enige
andere bladen het overnamen.
Wie weet hebben ze het ook in Belfast gelezen en van dat kerkelijk gedoe in dat kleine Nederland niets
begrepen. Welnu, dat is dan wederkerig.
Overigens is het natuurlijk wel aardig dat het initiatief van onze Hoogvlietse kerken zo'n wereldwijde belangstelling krijgt, maar aan de andere kant zie je ermee bewezen dat de christenen van alle landen eigenlijk nog maar heel weinig gewend zijn. Een in feite toch eenvoudige, voor de hand liggende economische en zusterlijke samenwerking van drie christelijke kerken schijnt nog steeds iets bijzonders te zijn.
Helaas.!
J.C.D(elhaas). Uit: Kerkblad voor Hoogvliet, 1e jaargang nr. 1.
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Jubileumpuzzel
In dit speciale nummer een bijzondere puzzel; ‘huisgemaakt’ met grotendeels Hoogvlietse zaken.
Misschien is de oplossing niet zo moeilijk te vinden, maar we hopen dat het zoeken van de antwoorden
soms een plezierig ‘leermoment’ oproept. We durven wel de stelling aan, dat elke puzzelaar tenminste één
vraag niet zo maar meteen weet.....

Puzzelvragen (invullen op rechterpagina)

(Indien niet anders aangegeven hebben de vragen een relatie met Hoogvliet)

1
2
3
4
5

Naam voorganger van dit kerkblad (Geref., 1958-1961;
verkort tot laatste 4 letters: 1961-1969)
Eerste vrouwelijke predikant in Hoogvliet (4, 3, 3, 4)
Pastoor Rochus Franken vertrok van hier naar ....
Naam nieuwst geplande woningcomplex
De E. van ds. V.E. Huls
6 Dit parochieblad klinkt tweedehands
Wat vindt op de eerste woensdag van de maand
om 19.00 uur plaats?
8 Krijgt Sien geen (Engelse) groet in die straat?
Aantal predikanten (NH/GK) toen dit kerkblad begon
10 Wandelpad in het Bonairepark

7

9

11
12
13
14
15

Naam van kerkgebouw aan de Baarsweg
Achternaam bij de voorletters:J.C.F.M.
Geboorteplaats van ds. Wilschut
Bisdomkerk in Brielle
Naam appartementgebouw in de Brasemstraat

16 Voormalige Herv. pastorie staat aan de .....
17 Pater die ook Hoogvliet tot werkgebied heeft
18 Voormalig Geref. kerkgebouw
19 Het Woutertje Pietersepad langs singel loopt van Aveling tot ....
20 Hervormd kerkgebouw dat wél is gesloopt (5, 10)

Oplossing
1

2

15

16

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

21

22

23

24

25

26

27

28

34

35

36

37

38

39

40

49

50

52

53

54

62

63

64

65

66

17

18

19

29

30

31

32

33

41

42

43

44

45

46

55

56

57

58

78

67

68

69

79

80

81

70
82

47

48

59

60

61

71

72

73

83

84

85

14

51

74

75

86
IJ

87

76

77

©CW

Jubileumpuzzel
Dezelfde cijfers – dezelfde letters.
Gevonden letters overbrengen naar het oplossingsdiagram op de linkerpagina
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1
30
2
36
3
5
33
7
61
8
10
38
11
13
12
74
13
38
14
85
15
16
56
17
29
18
64
19
17
20

28

41

46

23

2

81

81

35
26

31

21

74

67

4

12

50

3

17
36

11

1

62

62

6

43
62
10

40

49

78

72

29

52

64

8

54

4

13

71

24

1
75

70

70

25

64

66
44

48

27

37

51

52

6

74

78

74

53

5

42

80

87

7

15

35

20

38

38

82

84

70

82

38

8

14

50

9
22

57

8
32

20
55

18

9

19

28

39
65

63
58

81

34

9

47

16

60

69
73

45

7

38
14

68
42

13

83
68

79
76
59

77

83

6

Onder de goede inzendingen verloten we vijf bonnen van tien euro (het is vijftig jaar, toch?).)
We hopen dat u met het nodige plezier zult kunnen puzzelen.

Oplossing inzenden vóór 16 september aan:
Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet
of zelf bezorgen op dit adres.
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Redactioneel - 2
Vijftig jaar samenvatten is eigenlijk niet te doen,
zeker niet in de beperking van een paar bladzijden
in een jubileumkatern. Daaraan zijn we dan ook
niet begonnen, maar hebben het anders opgelost:
Jan Groot Bramel is een halve zomer bezig geweest vele jaargangen door te spitten op zoek naar
bijzondere zaken uit al die jaren.
Die zijn samengebracht in een diapresentatie die
op vrijdag 30 augustus zal worden vertoond. En
bezien wordt nog hoe dit product ook wijder
verspreid kan worden. Bedankt Jan!

nieuws uit PKN en, waar mogelijk, uit de RK Parochies. En dan heb ik het nog niet eens gehad over
onze onvolprezen ‘pagina drie’.

Voor dit nummer beperken we ons tot een selectie
van afbeeldingen van ‘voorkantjes’.
Ook hebben we de huidige vijf pastores van beide
kerken gevraagd een tekstbijdrage te willen leveren
in dit jubileumverband. We ontvingen er slechts
twee (prot.), waarvoor we zeer erkentelijk zijn.
Helaas mochten we verder geen enkele reactie,
negatief of positief ontvangen. En dat stelt ons toch
diep teleur.
Maar.... we hebben tenminste twee parochianen –
al rond de veertig jaar in Hoogvliet én abonnee - op
wie we nooit tevergeefs een beroep doen voor een
inspirerende bijdrage. Hun teksten staan hierna en
op ‘pagina drie’.

Ds. Viola Huls

Ik hoop dat het kerkblad opgaat voor de volgende
50 jaar. Ik feliciteer de huidige redactie met het
bereiken van deze mijlpaal. Ik wens hun toe dat het
oecumenisch gehalte bewaard mag blijven en dat
ook zij zich door God geïnspireerd mogen weten
om telkens weer met wijsheid dit blad gestalte te
geven.

50 Jaar gemengd’’ gehuwd
Uit de jaren vijftig herinner ik me nog goed, dat de
pastoor, voor hij aan zijn preek begon, zei: ”Laten
we eerst een Wees gegroet bidden, opdat gemengde verkeringen en gemengde huwelijken
voorkomen worden.”
Als er dan toch een jong stel was dat gemengd
wilde trouwen, zorgde dat vaak voor grote problemen in beide gezinnen. Ik herinner me nog een
uitspraak van een protestantse vader die zei: “Als
mijn dochter met een katholieke jongen thuis komt,
dan komt hij er voor in en gaat er achter weer uit!”
Ook in de buurt werd er meestal schande van gesproken en vaak leidde het tot een breuk in het
gezin. Katholieke meisjes en jongens mochten
vanaf achttien jaar wel leren dansen, maar uitsluitend op de katholieke dansvereniging.

Vóór de puzzel is een impressie opgenomen van
de redactie, waarvoor met name Nico Bijlsma gegevens en tekst heeft aangedragen.
Tenslotte hebben we nog wat geplukt uit vooral de
tiende jaargang van ons blad.
֍ ֍ ֍

Zo leefde men – van alle kerken – ieder in hun eigen wereld. Zelfs de boodschappen werden, waar
mogelijk, bij leden van de eigen kerk gehaald.

Pastorale bijdragen
Jubileum kerkblad

Gelukkig is daar vanaf ongeveer 1965 langzaamaan
wat verandering in gekomen
en ontstonden er oecumenische gespreksgroepen, oecumenische werkkampen.
Beetje bij beetje durfden we
elkaar te bevragen over de
geloofsbeleving van de persoon van de andere kerk:
ontdekten we de eigen ‘kleur’ en eigen accenten
van de geloofsbeleving van de ander.
Gemengd gehuwden werden ook niet meer gedwongen om te kiezen voor één kerk; huwelijken
konden worden gesloten ten overstaan van dominee én pastoor. Als die huwelijkssluiting plaatsvond
tijdens een Avondmaal-/Eucharistieviering mochten
bruid en bruidegom brood en wijn delen aan hun
wederzijdse ouders.
De dialoog tussen gemengd gehuwden kan blikverruimend werken: men kan over en weer veel van
elkaar leren.

Aan een gevraagde extra bijdrage voor dit jubileum
kwam ik nog niet toe. Toch een klein stukje, op
deze plek.
Want een kerkblad dat Sara of Abraham ziet is
natuurlijk wel heel bijzonder. Zeker waar het hier
een oecumenisch kerkblad betreft.
In mijn vorige gemeente was het kerkblad een
maandblad. Het was voor mij dus wel even wennen
om elke twee weken kopij te moeten schrijven.
Elke keer weer iets verzinnen….
Dat werd minder toen ik merkte hoe goed de meeste mensen het blad lezen. Dat is fijn om te ontdekken. Gedurende mijn beide ziekteperiodes heb ik u
allen goed op de hoogte kunnen houden van hoe
het hier thuis allemaal ging en gaat. Zo hebben we
kunnen voorkomen dat er hele geruchtencircuits op
gang kwamen. En dat scheelt een hoop gedoe en
zorgen.
Verder geeft dit blad voor elk wat wils. Een jeugdpagina, landelijk kerkelijk nieuws, en natuurlijk
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Zo zal het ook vijftig jaar gegaan zijn en gaat het
nog – zo stel ik me voor – binnen de redactie van
het Kerkblad Hoogvliet. In dialoog met elkaar bij elk
nummer weer afwegen: wat plaatsen we wel en
wat niet; welke tekening zal het beste aanspreken?
En wij als lezers mogen – via het kerkblad – meekijken ‘in de keuken’ van de ‘andere’ kerk.
Leden van de redactie, heel hartelijk dank voor
jullie oecumenisch werk.

‘oecumene van het dagelijks leven’ (zie de site:
http://www.bertaltena.com/oecumenische-jubilea/).
Het kenmerk daarvan is dat de deelnemers zich
niet zo druk maken over de bestuurlijke kaders,
maar vooral samenwerken op concrete vlakken.
Die oecumene heeft volgens hem de toekomst.
Ook professionals kunnen zich daar natuurlijk mee
bezighouden. In Hoogvliet lijken deze echter deels
te ontbreken. Jammer.

Ben van Dam

Op één vlak is de oecumene in Hoogvliet gelukkig
nog springlevend en reken ik op een stevige toekomst. En dat is in het kerkblad. Ik hoop dat hiermee het wat twijfelachtige lijntje van de oecumene
in Hoogvliet zal kunnen standhouden, en dat we in
de oecumene van de toekomst elkaar blijken te
herkennen als kinderen van één Vader die elkaar
niet moeten loslaten.

Foto: pastoor M.E.H. Oostdam met drs. P. Hainjé in
aktie bij een oecumenische huwelijksdienst in De Bron
in augustus 1974.

50 jaar Kerkblad voor Hoogvliet.
Het was het eerste oecumenische kerkblad van
Nederland, als ik het goed onthouden heb, het
Kerkblad voor Hoogvliet. Uit een conference van
Fons Jansen: “Dit is interessant, een oecumenisch
kerkblad, nieuwtjes van allerlei gezindten dwars
door elkaar. Hier: het christelijk bureau voor zuigelingenzorg helpt nu ook andersdenkende baby's.”
Verder ga ik Fons Jansen maar niet meer citeren.
Een paar pagina’s met zijn teksten zijn wel voldoende vandaag de dag; ik snap de humor voor
toen en je mag zeggen dat hij tot de groten behoorde, maar heden ten dage is de verrassing er
wel een beetje van af. Indertijd was het interessant,
vernieuwend en gedurfd. Vandaag de dag kijkt
niemand er meer van op.
Het is nog erger dan dat: vandaag de dag kijkt
niemand er zelfs meer naar om. De humor van
gisteren is geen humor meer. Humor kan alleen als
het verrast. Een grap die je al kent of die je al van
verre ziet aankomen werkt voor geen meter.

Mag ik het kerkblad ondertussen een prachtig feest
toewensen?
Ds. Robert Wilschut
Tenslotte hebben we nog wat gesprokkeld uit de
‘oude doos’, in dit geval in 1979, het tiende jaar.
Martin Oostdam (Moos) schreef bijna iedere week
wel iets uitdagends.
Van oude datum, maar ..... ‘gedateerd’?

Kerkblad 10 jaar
De vorige week is
het 10-jarig bestaan
van het Kerkblad
gevierd met een
speciaal nummer.
Na-tuurlijk
weer
uitstekend
verzorgd. We zijn al zo
verwend
geraakt
met het kerkblad
dat je het al bijna
gewoon vindt als
het er zo netjes
uitziet. Met veel
interesse heb ik ook
de
geschiedenis
van het kerkblad
nog weer eens een keer doorgelezen, want als
nestor? is het ook mijn eigen geschiedenis. Net zo
als toen in het begin vind ik dat we trots en blij
kunnen zijn met het kerkblad. Trots omdat we een
oecumenisch blad hebben, wat jammer genoeg
nog steeds een uitzondering is in Nederland, en
wat het dan al tien jaar volgehouden heeft, ondanks problemen en zelfs tegenwerking. [...]
Ik vind dat we ook blij kunnen zijn met het kerkblad.
Het heeft ons als kerken dichterbij elkaar gebracht.
Oecumene, hoe jammer het ook is, is niet alleen
enthousiasme en gedrevenheid, maar is ook vaak
een lange weg, waarbij informatie over en aan el-

Zo gaat het naar mijn gevoel soms ook met de oecumene. Niemand kijkt er meer van op. Maar soms
zou je denken dat ook niemand meer ernaar omkijkt. De oecumenische activiteiten in Hoogvliet
leiden een enigszins twijfelachtig bestaan. Begrijp
me goed: aan de inhoud mankeert niets. En van de
mensen die meedoen weet ik dat ze het ook van
harte doen: omdat de activiteiten deugen; omdat ze
raken aan wat we als gelovigen van vandaag de
dag belangrijk vinden; omdat ze er gewoon toe
doen.
Maar ik mis wel de collega’s van katholieke zijde
en dit lijkt soms een voorbeeld dat navolging krijgt.
Ik snap wel dat de priesters en de andere pastorale
beroepskrachten zijn ingezet in een reusachtig
grote parochie en dat een groot deel van hun tijd
daaraan op gaat. Voorheen echter ervoer ik ook de
contacten met hen als zinvol en bemoedigend. Ze
kostten geen energie, ze gaven energie. Samenwerking kan tijd en aandacht vragen, maar het kan
ook een bron zijn van grote voldoening.
Een collega uit het noorden, Bert Altena, beschrijft
het karakter van de hedendaagse oecumene als
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kaar belangrijk is. Ook in de oecumene spelen hele
menselijke dingen mee als wennen aan elkaar, de
kat uit de boom kijken. Ik denk dat daarin het kerkblad een grote rol heeft gespeeld. We zijn meer
aan elkaar gewend geraakt. De moeilijkheid is wel
dat die betekenis niet te meteen is en niet precies
aan te geven.
Bij het tienjarig bestaan van het kerkblad wil ik
graag de redactie, de administratie en alle mede¬werkers en medewerksters feliciteren met ons
blad en ook met hun moed en vasthoudendheid om
hiermee door te gaan. Want. in de geschiedenis
zijn zij ook wel eens de zondebok geweest, en
hebben zij heel wat aanvallen te verduren gehad.
En het getuigt van moed dat het kerkblad de voortrekker is en blijft van de oecumene in Hoogvliet,
en dat al zo lang.
M. Oostdam
OVER DE ONDER - DEUR
Op zijn reis door de Verenigde Staten heeft de paus
heel wat stof doen opwaaien. Er waren een aantal zeer
goede uitspraken van hem
over mensenrechten, over
de verdeling van rijkdom,
over materialisme en egoïsme.
Maar daarnaast waren er
ook enkele zeer merkwaardige uitspraken over binnenkerkelijke zaken. Onder anderen over de vrouw in
het ambt en het verplichte celibaat van priesters.
Zo heeft het verbod dat vrouwen niet volwaardig in
het ambt mee kunnen draaien niets te maken met
discriminatie van de vrouw, en het verbod dat
priesters niet mogen trouwen, heeft niets te maken
met mensenrechten, “want Christus was ook niet
getrouwd" en het is altijd zo geweest (wat trouwens
niet waar is).
Dat is een leuke manier om priesters vogelvrij te
verklaren. Zo weet ik er ook wel een paar goeie. Zo
kan ook de junta in Argentinië zich aan de mensenrechten van priesters onttrekken en ze straffeloos
martelen, "want Christus is ook gemarteld".
Dan had het zoontje van de dominee een meer
authentieke motivering. Hij vertelde dat hij pastoor
zou willen worden. Dit ook even ter attentie van de
oecumenische werkgroep. Zo zie je dat de oecumene soms veel verder is dan je denkt, op hele
kleine en onverwachte dingen. Hij wilde dus pastoor worden en toen gevraagd werd waarom hij dat
wilde, zei hij: "Vrouwen en kinderen zijn zo lastig".
Kijk, dat is nu wat je noemt een levensecht motief.
M. Oostdam
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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
KERKENRAAD

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

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

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

Doopbediening

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

Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er is
aandacht voor de invloed van het bijbelboek op
onze taal, kunst, muziek en filosofie. De bijbelverhalen worden verbonden met de eigen geloofs- en
zingevingsvragen van de deelnemers.

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.
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.
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.

Taakdragers
Met uw bijdrage steunt u missionaire initiatieven
van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of
maak een bijdrage over op bankrekening
NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. collecte Missionair.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Ambtsdragers

Op 1 september: dhr.Vos, mw. Reede van Oudtshoorn, mw. Bierenbroodspot; lector: dhr. Heutink
Op 8 september: dhr.Vos, mw. Reede van Oudtshoorn, mw. Van der Werff; lector: mw. De Blois

Organisten
1 sept.: dhr De Rijke

8 sept.: dhr Sonneveldt

8 september – PKN – JOP jeugdwerk
Kliederen in de kerk
Op deze zondag is de collecte bestemd voor het
jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan
150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd.

Commissie van ontvangst
1 sept.: dhr. en mw. Hallema, dhr Wols.
8 sept.:mw. Hallema, dhr. P. Hallema, mw. Kempf .

Collecten, toelichting

Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van
kerk-zĳn voor mensen van alle leeftĳden, maar
speciaal gericht op gezinnen.
Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bĳbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief
bezig zijn, bidden en eten met elkaar.

1 september – PKN: missionair
Proef de kerk
Op 29 september is de landelijke actie kerkproeverij. Kerkdeuren staan wagenwijd open voor mensen
die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag
speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen,
collega’s uit te nodigen om eens een kerkdienst bĳ
te wonen. Ook op andere momenten zijn zij van
harte welkom in de kerk.
De pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen
van buiten de kerk uit om onder begeleiding van
een theoloog bijbelverhalen te lezen.

JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen,
netwerkbĳeenkomsten en programmamateriaal.
Steun het werk van JOP. Geef in de collecte of
maak uw bijdrage over op bankrekening:
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NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk
Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP september.

was, of omdat Siem zo’n indruk had gemaakt, dat
zal altijd de vraag blijven, maar het duurde niet
lang voor zij samen verder door het leven gingen.
Zij kon ervoor zorgen dat hij een baan kreeg bij de
drinkwaterleiding, waar zij toen ook werkte en zo
gingen zij samen door het leven.
Ze bleven een kleine eenheid op zichzelf. Mien was
de jongste uit het gezin, waarin ze geboren is en
heeft altijd een goede band gehouden met haar
moeder, de schoonmoeder van Siem. Erg veel
noodzaak voor verzorging is er niet geweest; wel
was er behoefte aan gezelschap en daarin heeft
Mien graag voorzien en gaf ook haar leven invulling.
Samen gingen ze graag op vakantie. Eerst in een
tentje naar Italië en andere landen in Zuid-Europa,
later met de Kip-caravan. Toen ze een grotere caravan namen met een vaste standplaats is moeder
Kooijman daar nog geregeld geweest – misschien
miste zij de caravan nog wel het meeste toen die
uiteindelijk de deur uit ging.
Terugkijkend op hun leven samen mogen we zeggen dat ze het samen goed gehad hebben. Dat is
iets om dankbaar voor te zijn, en dat zijn Mien en
Siem ook zeker geweest. Maar we zien ook dat het
maar een heel kleine leefeenheid was, die twee
samen. Heel weinig familie, nauwelijks een netwerk
om hen heen. Daar kijken we met enig mededogen
naar. Soms lijkt het zo weinig als je daar over nadenkt. Voeg dat bij de gezondheid, die hen beiden
in de steek heeft gelaten en je voelt hoe kwetsbaar
het leven soms kan zijn.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

In Memoriam

Daarom zochten we troost bij psalm 103, waar de
kwetsbaarheid van de mens in verband wordt gebracht met de trouw van God. Zo konden we ook
Simon Bruijns getroost in Gods hand leggen.

Simon Bruijns
Op 7 augustus overleed op de leeftijd van 83 jaar
dhr. Simon (Siem) Bruijns. Sinds 2015 was hij de
weduwnaar van Hermina Bruijns-Kooijman.
Vrij snel nadat zijn vrouw was overleden is Siem
verward geraakt. Eerst viel het niet zo op, omdat hij
al heel lang een wat onzekere indruk had gemaakt.
De wetenschap dat zijn vrouw zou sterven maakte
hem erg nerveus. Maar hij werd al snel opgenomen
in een verpleeghuis, eerst voor observatie, later
definitief in Borgstede in Barendrecht.
Siem en Mien hadden geen kinderen gekregen. In
Barendrecht wonen een nicht en neef van Mien,
die als naaste familie veel voor hen hebben gezorgd. Nu was Siem gelukkig dicht in de buurt en
kon hij geregeld bezoek verwachten. Bezoek, dat
werd afgesloten met een biertje op zijn kamer –
zeer gewaardeerd!

Pieter Hoogendoorn
Op 10 augustus overleed op de leeftijd van 88 jaar
dhr. Pieter (Piet) Hoogendoorn.
Het laatste kleine jaar van zijn leven stond in zekere
zin in het teken van de longkanker, die bij Piet was
geconstateerd. Tegelijk stond het ook niet in dat teken.
Natuurlijk, de ziekte was geconstateerd. Die was er,
dat kon niet worden ontkend. Het betekende het
besef dat er afscheid genomen moest worden en het
besef een heleboel dingen voor het laatst te mogen
meemaken. Tegelijk heeft hij zich hierdoor ook niet
helemaal knock-out laten slaan. Hij kreeg nog de
keuze voor een chemokuur te gaan toen de longkanker was vastgesteld.
Maar resoluut heeft hij ervoor gekozen dat niet te
doen. Kwaliteit van leven was belangrijker dan een
aantal dagen, weken of maanden meer. Tot het echt
niet meer ging, toen gaf hij zich eraan over: alles
was gezegd, alles was gedaan. De cirkel was rond.
Hij mocht dit leven verlaten.

Hij is afkomstig uit Den Haag. Hij zag haar terwijl
hij in de telefooncel stond en is haar achterna gelopen. Hij kwam te weten waar ze woonde en hij is
begonnen haar het hof te maken. Zij was in die tijd
met iemand anders verloofd. Maar dat hield geen
stand. Of dat nu was, omdat het al niet zo stabiel
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Geboren in Vinkeveen, waar zijn vader kapper was,
leerde hij voor banketbakker. Hij heeft op veel plaatsen gewerkt en in één van die bakkerijen heeft hij
zijn vrouw leren kennen, die in de winkel werkte
waar hij als banketbakker aan de slag was. Eenmaal
getrouwd zijn zij een bakkerij in Wassenaar begonnen. Dat liep niet helemaal zoals bedoeld en uiteindelijk zijn ze neergestreken in Hoogvliet, terwijl hij in
Pernis als bakker werkte.

Daarom bevelen we dit fonds nog steeds van harte
bij u aan.

Najaarsactie
Al jaren houdt de diaconie in
het najaar een acceptgiroactie.
Wij vragen u, als gemeente,
om dit jaar goede doelen en
projecten aan te dragen waarvan u vindt dat de diaconie
deze financieel moet steunen. Het kan zowel een
binnenlands- als een buitenlands project zijn.

Lange jaren is hij mantelzorger geweest van zijn
vrouw, Dien Middeldorp, omdat zij reuma had gekregen. Dat nam hij zeer serieus. Hij ging, om maar één
ding te noemen, niet op vakantie. Het leek hem helemaal niks, dat hij dan een leuke tijd zou hebben
terwijl zij niet mee zou kunnen.
Uiteraard leefde hij niet alleen voor hun eigen tweeeenheid. De kinderen uit de eerste schoolklassen
van hun dochter kenden haar ouders allemaal – ze
waren welkom. Zijn hartelijkheid heeft zich uiteraard
ook uitgestrekt tot de kleinkinderen. Hij deed van
alles en nog wat met hen en de intensieve band
leidde ertoe dat ook alles met elkaar kon worden
gedeeld – over en weer. Fijne ouders en grootouders zijn ze geweest, een fijne vader en opa was
Piet.

Wilt u voor 27 september uw voorkeur doorgeven
aan:
▪ Arie van Veelen, tel. 010-4382067 of per e-mail:
arievanveelen54@gmail.com of
▪ Marianne van der Maar, per post: Doradehof 1,
3192 BP of per e-mail: m.maar8@upcmail.nl.
Mag ook in de brievenbus.
Aan de hand van uw voorkeur kunnen wij een keuze maken.. We denken daarbij aan vijf of zes projecten. We hopen dat u met goede en leuke projecten zult komen en houden u op de hoogte.
Uw diakenen.

Piet liet een zekere kunst om te sterven zien. Daarbij
speelde zijn vaste geloof ook een grote rol. Hij was
vol vertrouwen en toen ik de laatste keer bij hem was
geweest nam hij afscheid met de woorden “tot ziens
in Jeruzalem”. Een vrome, maar vooral vertrouwensvolle groet. Ooit komen we elkaar weer tegen; in het
koninkrijk van God, in de hemel, in het nieuwe Jeruzalem zullen onze wegen zich weer kruisen. Met de
woorden van psalm 31 ‘mijn tijden zijn in uw hand’
en de diepe kennis die God van een mensenkind
heeft, zoals in psalm 139 bezongen, konden we hem
loslaten en in Gods hand leggen.

Overlijden en uitvaart
Informatieochtend rond overlijden en uitvaart
Op donderdag 12 september om 10.00 uur bent u
welkom in de Dorpskerk. Een uitvaartondernemer,
een notaris en vertegenwoordigers van de kerken
zullen elk vanuit hun eigen vakgebied vertellen wat
er zoal rond overlijden en uitvaart gebeurt.
Lees meer op blz. 6

Vanuit de Aalkaar pastorie

Voor allen die een mens moesten loslaten bidden we
om Gods nabijheid bij de tranen die dat met zich
meebrengt.

Startzondag
Op 15 september houden we weer onze startzondag. Neem wat uw plannen betreft wat extra tijd voor
de kerk; na de dienst zullen we u nog wel even bezig
houden. Niet alleen wordt iedereen aan het werk
gezet naar aanleiding van de dienst, ook willen we
met elkaar een lunch van brood met soep gebruiken.
Houd er ook rekening mee dat we u als gemeenteleden weer vragen taart en gebak te vervaardigen om
de koffie (of wat je ook maar wilt drinken) extra aangenaam te maken.

Ds. R.J. WIlschut

DiacoNieuws
1 september – Collecte: Diaconaal Noodfonds
Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor het
Noodfonds. Voorheen werd dit vooral gebruikt als
Arja Poot ons melding maakte van een schrijnende
toestand, waarbij een steun in de rug noodzakelijk
was of het scheppen van een mogelijkheid voor iemand die het aan middelen op dat moment ontbrak.
Arja is vertrokken, maar noodsituaties blijven bestaan en van tijd tot tijd maakt de diaconie gebruik
van de kleine reserve die daarvoor bijeen is gebracht.

Overlijdensberichten
Afgelopen zomer hadden we veel berichten van
overlijden in de diensten. Verschillende keren vroegen mensen mij na afloop om de betrokkenen te
schetsen: “Wie was dat nou? Je zegt dat hij een geregelde kerkganger was, maar hoe zag hij er dan
uit?” Een begrijpelijke vraag.
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Een oplossing werd er ook bij gedaan, door verschillende mensen zelfs: kunnen we niet een foto van de
overledene op de beamer zetten? Als de familie dat
goed vindt kan daar toch niet zoveel bezwaar tegen
zijn?
Ik begrijp de vraag. Zelf weet ik ook niet altijd welk
gezicht er bij welke naam hoort – zo lang als ik al
predikant ben in Hoogvliet heb ik nog altijd niet met
iedereen persoonlijk kennisgemaakt. Als het niet
nodig is, is dat natuurlijk ook geen enkel probleem.
Al zou ik het soms ook wel willen hoor, een boekje
met foto’s van alle gemeenteleden, zodat ik even
kan spieken…

Als ik teveel doe dan slaat de vermoeidheid onverhoeds toe. Genadeloos soms, en volledig onverwacht.
Maar, de rust keert weer. We hebben helaas geen
knopje in ons hoofd dat we kunnen omdraaien,
zodat we niet nadenken. Dat zou natuurlijk ook niet
goed zijn. We zijn positief ingesteld en we zien uit
naar een volledig herstel. En we houden u daarvan
op de hoogte.
We realiseren ons dat er veelvuldig voor ons gebeden wordt. Dat is geen garantie dat het verder allemaal goed zal komen; het is wél een garantie dat
God kracht geeft en dat Hij te allen tijde bij ons is.
In alles wat er gebeurd is en gebeuren zal, mogen
we op Hem vertrouwen. Zo hebben we, ik heb het
al eerder gezegd, ons door alle dingen heen in de
afgelopen tijd met u verbonden geweten. En wat is
dat fijn om te weten.

Toch aarzel ik wel. Ten eerste is het bericht van
overlijden vooral van belang voor gemeenteleden die
de betrokkene kennen. Natuurlijk zijn we gemeente
met elkaar. Maar we zijn nu eenmaal niet op iedereen even intensief betrokken en dat is niet erg.
Daar staat tegenover dat dit de betrokkenheid op
familie, die ook deel uitmaakt van de gemeente, wel
kan vergroten. Daar is geen enkel bezwaar tegen.
Een andere aarzeling is dat niet iedereen zal instemmen met het vertonen van een foto. Dan krijg je
toch een soort ongelijke behandeling, zeker wanneer
er twee berichten op één zondag zijn.
Een derde aarzeling is dat de foto’s die beschikbaar
komen niet altijd even herkenbaar zijn. Dat geldt dan
voor mij, ik herken gezichten echt heel slecht en de
kleinste verandering kan maken dat ik iemand helemaal niet herken; laat staan als het een foto van tien
jaar geleden is. Maar wellicht is dit voor de meeste
mensen geen echt bezwaar.
We zullen het er eens over hebben. Verwacht er niet
teveel van; tegelijk – het is wel een waardevol idee.
Wie weet.

Jubileum kerkblad
Dit is de jubileumeditie van het kerkblad.
Ik kwam nog niet toe aan een aparte bijdrage, zoals mij was gevraagd. Toch heb ik een klein stukje
geschreven, dat – op verzoek van de redactie – is
geplaatst in het jubileumkatern.
Ik bid u allen Gods zegen toe,
Ds. Viola Huls

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

▪ Kerkelijke Stand

ds. Robert Wilschut

[Zie de afzonderlijke bladzijde]

▪ Collecteverantwoording
Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Op 4 aug.

Diaconie:
Kerk:
€ 120,05 € 115,14
KiA-WD:
Kerk:
€ 125,95
€ 98,75
Diaconie:
Kerk:
€ 114,65 € 110,09

Gezondheid
Langzamerhand keert de rust een beetje weer.
Rust in mijn hoofd, in ons hoofd. Want alles wat er
in de afgelopen tijd gebeurd is heeft natuurlijk ook
behoorlijk zijn weerslag gehad op allen om mij
heen.
Het kost allemaal veel meer tijd en energie dan ik
verwacht had. Maar ja, als je bedenkt dat de huid
het grootste orgaan is dat we hebben…..dan is het
niet vreemd dat het veel tijd kost. als die huid van
top tot teen bedekt is geweest met bulten en met
jeuk.

Op 11 aug.

We gaan, op advies van velen, nog een tweetal
weken weg. Pal na terugkomst is het startzondag
en daar hopen we aanwezig te zijn. rustig aan beginnen, zo meldde de bedrijfsarts gisteren. Stukje
bij beetje. En dat moet ook wel.

€ 10,00 van NN.via mw. Van Lunteren

Op 18 aug.

Deurcoll.:
€ 70,35
Deurcoll.:
€ 54,35
Deurcoll.:
€ 67,85

▪ Giften (contant)
Diaconie
bloemenfondṣ:
€ 10,00 van NN via mw. Vervat
€ 10,00 van NN via mw. Gunter
€ 20,00 van fam. NN via dhr. Heutink
Kerk
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________
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Uit de Protestantse Kerk

Katholiek kerknieuws

(Bron: www.protestantsekerk.nl’)

De waarheid is dat de waarheid jouw
woedende tweets niet nodig heeft
Waarom denken zo veel mensen, dat de waarheid
gediend is bij hun woedende tweets, mails en anonieme brieven?
Priester Jan-Jaap van Peperstraten beging onlangs
de halsmisdaad om moslims via Twitter een fijn
Offerfeest te wensen. Het kwam hem op een
stroom hatelijkheden te staan. “Zieke geest”, “mafkees” en “pastoor die heult met de duivel” waren
nog de vriendelijkere.

Protestantse lezing
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - Pieter-Jaap Aalbersberg - houdt protestantse
lezing 2019.
Het thema is 'Gestold wantrouwen. Een onbedoeld
effect van secularisatie?
Protestanten hebben het
meeste vertrouwen in de
samenleving (sociaal vertrouwen). Uiteraard hebben veel protestanten vertrouwen in kerken, maar
ze hebben ook meer dan anderen vertrouwen in de
medemens.

Tegen RTL Nieuws zei de twitterende geestelijke,
dat hij reacties op de “anonieme echo-koker” van
Twitter niet al te serieus neemt. “Ik vergelijk het
met een drug. Iemand die zo reageert, is verslaafd
aan een soort woede..”
Sociale media zijn de troebele, zuurstofarme
kweekvijvers van dat soort woeste waarheidsliefde.
Maar we kunnen niet louter Twitter de schuld geven. Deze week nog kreeg de KN-redactie een
handgeschreven brief binnen vol verwijten, verwensingen en dreigementen, omdat ze het hadden
aangedurfd een opinieartikel van Jos Moons over
de Gay Pride te plaatsen.
Ook de brief was anoniem, er stond enkel bij dat de
afzender abonnee vanaf het eerste uur was. De
taal die het uitgescheurde artikel vergezelde, zou je
niet verwachten van een katholieke lezer, van wie
je toch mag aannemen dat hij/zij de jaren des onderscheids bereikt heeft. Gelukkig zijn er ook mensen die hun mening kalm en beargumenteerd
weergeven, ook wanneer ze het ergens stellig mee
oneens zijn.

Anderen groepen hebben aanzienlijk minder vertrouwen in de samenleving. Sterker nog: uit recent
onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen
maken over de polarisatie in de samenleving. En
dat ondanks het feit dat Nederland één van de gelukkigste landen ter wereld is.
Hangen die zorgen over de tegenstellingen in Nederland misschien samen met het gebrek aan vertrouwen in de medemens? En welke rol speelt secularisatie hierin? Is hier wellicht een rol weggelegd
voor de protestantse traditie als ‘hofleverancier van
vertrouwen’?
De protestantse lezing vindt plaats op donderdag
31 oktober in de Koepelgevangenis in Arnhem.
Over Pieter-Jaap Aalbersberg
Pieter-Jaap Aalbersberg (Hoogvliet, 1959) is sinds
1 februari 2019 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor was hij
hoofdcommissaris van de Politie in Amsterdam. In
2014, na de ramp met vlucht MH17, gaf hij leiding
aan de repatriëringsmissie in Oekraïne.

Het geeft toch te denken dat er zoveel mensen zijn
die niet meer op die manier lijken te kunnen reageren. Veeleer lijken ze te lijden aan een soort geestelijke incontinentie; zonder gêne laten zij hun vuiligheid lopen in het openbaar. [...]

Leesrooster

In het Katholiek Nieuwsblad staat een uitstekend
essay van Mark Deken over discretie. Die oerchristelijke deugd is in diskrediet geraakt. In tijden van
schaamteloos ‘zeggen wat je denkt’ geldt discreet
zijn als hypocrisie, als zelfcensuur. Je moet anderen toch ‘de waarheid zeggen’, ook al doet ‘de
waarheid’ pijn?
Maar de waarheid is natuurlijk dat zo’n luidruchtig
verkondigde waarheid zelden de Waarheid is. Die
verpoost veel vaker hoofdschuddend aan de zijde
van de zwijgende zachtmoedigen, die bescheiden
genoeg zijn om te weten dat de Waarheid hun hatelijke tweets, mails en brieven niet nodig heeft.
(Bron: KN Anton de Wit 15 augustus 2019)

Het zondagsrooster 2019-2020 is beschikbaar.
Ook is er een verkorte tekst van het klassieke
avondmaalsformulier opgenomen in het Dienstboek. Dat laat de Werkgroep Eredienst weten.
De lezingen op het rooster komen uit het Dienstboek en corresponderen met het oecumenisch
rooster. Het leesrooster start op 1 december 2019 Eerste Advent. 2020
De zondagsroosters bieden uitgebreide zondagsgegevens: data, naam en kleur van de zondag,
psalm, bijbelteksten, landelijke collecten en Bachcantates. Het gaat hier om de jaarlijks en driejaarlijks terugkerende gegevens.

_____________________________________

_____________________________________
25

Oplossing jeugdpuzzel

Klusjes? Graag!
Heeft u kluswerk voor binnen en buiten dan kunt u
bellen met de heer Jasja Arzumanian,
telefoon 4720068 of 06-51019423.
_________________________________________

Als je een maaltijd geeft,
nodig dan de mensen uit
die niets hebben.
Je gaat geen mensen
uitnodigen om iets
van hen terug te krijgen.
Je doet dat gewoon uit liefde,
bezorgdheid en vriendschap.
God zal je daarvoor
rijkelijk belonen

________________________________
Ook adverteren?
Mail naar:
kerkblad@kerkhoogvliet.nl

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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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: ........................................................................... Bankrek.: ..................................................................
abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.

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

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