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Geschreven voor het
Platform Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen, 2017
uitgeverij Rorschach

(zie ook artikel op bladzijde 6 )

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

Orgelagenda: zie bladzijde 12.
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Uit de krant
Het schijnt in sommige wat meer vrijzinnige gemeenten voor te komen dat als basis voor de preek op zondag niet alleen wordt gelezen uit de bijbel. Daarvoor worden ook andere teksten gebruikt.
Een gedicht of een lied, dat kan ik me nog voorstellen (al zou ik dat dan eerder in de preek gebruiken dan
als basis van de preek) maar dat je daarvoor ook de krant als uitgangspunt neemt – ik zou dat niet gauw
doen. Laatst waren we een paar dagen in een vakantieoord met vanouds een vrijzinnig kerkelijke achtergrond; bij de informatie over die achtergrond werd dit toch vermeld. Het lijkt dus echt voor te komen.
Wij waren overigens alleen maar op vakantie en wisten niet waar we terecht zouden komen. Het was in het
weekend dat ook de landelijke Spin-groep er zijn bijeenkomst had. Nee, geen vroege oefeningen voor Halloween; een grote zaal vol spinnenwielen verried hun aanwezigheid. We zaten elkaar niet in de weg.
Ik snap wel dat je in de preken je ook bezighoudt met wat er in het wereldnieuws is. Niet alles komt daarvoor in aanmerking. Hoe ze de brexit in economisch opzicht regelen hoeft niet meteen op zondag besproken te worden. Maar de dreiging die uitgaat van het negeren van de brexit-gevaren voor Noord-Ierland sla
ik niet over. Die gevaren baren mij zorgen.
Tussen twee haakjes, in Trouw van 29 oktober kunnen we lezen dat zelfs aan de economische-Universiteitpur-sang, de Erasmus in Rotterdam, een hoogleraar Theologie en Economisch denken is benoemd.
De morele kanten van de economie krijgen aandacht van een professor die weet wie Jezus, Paulus en Augustinus is en die hun keuzen kan bespreken met het oog op de economie. Hoopgevend, want economische keuzen kunnen gigantische gevolgen hebben. Toch wat grenzen aan de hemelhoog aanbeden vrije
markt?
Over brexit weet ik nog steeds niet zoveel te vertellen in economisch opzicht. Ik vind het riskant, maar daar
houdt mijn mening op.
Preken uit de krant. Nee, ik ga dat nog steeds niet doen. De krant kunt u zelf wel lezen, u kijkt zelf wel naar
het televisienieuws of u weet de internetbronnen die u fijn vindt vast wel te vinden.
Maar de preek moet natuurlijk wel over het dagelijkse leven gaan. Het is mooi om te preken over de hemel,
maar daarbij zal ik toch duidelijk moeten maken wat wij vandaag de dag met die hemel te maken hebben.
Geloof in de hemel kan troostend zijn – dat hoef ik niet uit te leggen denk ik.
Maar hemelgeloof kan ook een inspiratiebron zijn voor de manier waarop je in het leven staat. Vroeger was
dat ook al zo, en dan vooral dreigend. Pas op, als je zo doet kom je er niet … Zou dat nu nog voorkomen?
Hmmm, de mens verandert niet zo snel.
Een andere manier waarop hemelgeloof een inspiratie is ligt in het ideaalbeeld dat ermee samenhangt.
Jezus vertelt een groot aantal gelijkenissen over het “Koninkrijk van de hemel”. In het koninkrijk gaat het zo,
en zo, en zo. Wat een prachtige beelden worden daar in geschetst! Maar als het een prachtig beeld is voor
het Koninkrijk van de hemel dan is dat ook een ideaalbeeld voor nu. Barmhartig omgaan met elkaar is ook
nu van levensbelang. Ook zo landt de hemel in ons bestaan!
Op de ene of op de andere manier moet elke preek dus verbonden zijn met het dagelijkse leven. Die noodzaak heeft ervoor gezorgd dat ik mijn preken anders ben gaan opbouwen dan vroeger.
Vroeger begon ik met een uitgebreide uitleg van wat er precies in de bijbel staat. En als ik dat geschreven
had moest ik gaan zoeken naar de verbinding met het leven.
Ik draai het nu om. Ik probeer in mijn denken eerst die ingang in het dagelijkse leven te vinden. Daar vertel
ik dan over. En daarna leg ik uit wat die dagelijkse werkelijkheid te maken heeft met wat we in de bijbel
hebben gelezen – en dat leg ik dan natuurlijk wel op een betrouwbare manier uit. Dat is de ene week duidelijker te zien dan de andere week. Maar zo werkt het tegenwoordig voor mij.
Daarvoor is het onmisbaar dat ik de krant gelezen heb, of het televisienieuws of enkele internetbronnen heb gezien. Daarin leer je het
dagelijkse leven kennen en dan weet je wat er in de wereld, en dus bij
je kerkgangers, speelt.
Zo kan ik de bijbel verbinden met de krant. In de preek. Maar altijd met
de bijbel als uitgangspunt.
Ds. Robert Wilschut
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 10 NOVEMBER 2019

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice'
Bevestiging ouderling-kerkrentmeester
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf
Kinderoppas: Aukje Kempff

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls en ds. R.J. Wilschut
Gedachtenisdienst
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Carin Langbroek
Kinderoppas: Susanne van Veelen
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pater Y. Konchenko,
eucharistieviering
m.m.v. Kinderkoor B-UNO
Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pater P.H. van der Veer,
eucharistieviering
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. 1. Diaconie
2. PKN: pastoraat
Deurcollecte: realiseren glaskunst AK
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN: Dorpskerken
Deurcollecte: realiseren glaskunst
R.K.: Eigen parochie

Agenda
Centrale agenda
Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,
telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
dienst van Schrift en Tafel
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Susanne van Veelen
Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Afzonderlijke verantwoordelijkheid:
(K) = Katholiek;
(O) = Oecumenisch;
(P) = Protestantse Gemeente;

_________________________________________

Vast rooster

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Viering Heilig Vormsel
11.00 uur mgr. H. van den Hende,
pastoor J.C.F.M Smulders,
pater Y. Konchenko,
diaken S. Lokken;
eucharistieviering m.m.v. Antilliaans
koor 'Mansaheronan di Pas'
Kinderwoorddienst

(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’
• 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

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
HA: Kinderen in de Knel
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.
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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’

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

Actueel

Zondag 10 november
10.15 uur Mariakerk. Voorbereiding op H.
Vormsel (K).
14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert; toegang vrij.
Maandag 11 november
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
Dinsdag 12 november
14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
20.00 uur Mariakerk. Interkerkelijke Activiteiten
Commissie (O).
Woensdag 13 november
20.00 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).
Vrijdag 15 november
9.30 uur Mariakerk. Medewerkers secretariaat
(K).
19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor
Hoogvliet' (O).
Zaterdag 16 november
10.00 uur Mariakerk. Generale voor H. Vormsel
(K).
Maandag 18 november
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
Woensdag 20 november
10.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst van 'De Zonnebloem' (O).
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg
(P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).
Donderdag 21 november
14.00 uur Wisselende plaats. Ouderengesprekskring o.l.v. en informatie bij ds. Wilschut
(P).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Zaterdag 23 november
9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt.
15.00 uur Mariakerk. Doopvoorbereiding (K).
19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).
Zondag 24 november
10.15 uur Mariakerk. Terugkomdag voor de
vormelingen (K).
10 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november
16 november
17 november
18 november
19 november

Hosea 8:8-14
Hosea 9:1-9
Hosea 9:10-17
Psalm 39
Lucas 21:5-19
Lucas 21:20-28

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Woonzorgcentrum 'Siloam' (reval.)
(Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. E. Makkinga-Boer, Ankerkuilstraat 40
Ikaziaziekenhuis
(Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. C. Oosterom-van Maanen, Cromme Meth 40.
Sophia Kinderziekenhuis
(Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam)

Tijme Stolk en ouders, Margrietstraat 9,
3171 AP Poortugaal,

Meeuwenhof
Geestelijk verzorger: Marianne van Maasacker
tel.: 010 - 2951888 (op dinsdag en donderdag)
e-mail: m.vanmaasacker@argoszorggroep.nl

Activiteiten zijn tijdelijk opgeschort.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein
• Siloam

Zondag 10 november
10.30 uur dhr. T. van Staveren
Zondag 17 november
10.30 uur ds. E.A. Bos, H. Avondmaal
Zondag 24 november
10.30 uur mw. M. Peek

• Westerstein

Dinsdag 12 november
11.00 uur ds. E.A. Bos, H. Avondmaal
_________________________________________

Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november

Psalm 101
Hosea 6:4-11a
Hosea 6:11b-7:7
Hosea 7:8-16
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19
Lucas 20:20-26
Lucas 20:27-40
Lucas 20:41-21:4
Hosea 8:1-7
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Bijbelquiz
1. Hielp Eva Adam met het namen geven van alle dieren?
2. Had Adam een navel?
3. Werd het licht geschapen vóór of na de zon?
4. Schiep God de vissen en de vogels op dezelfde dag?
5. Was de vrucht waar Eva van at een appel?
6. Was Adam dichtbij of ver weg toen Eva door de slang werd verleid?
7. Droegen Adam en Eva kleren voordat ze zondigden?
8. Wie heeft de ark ontworpen?
9. Regende het voordat Noach de ark in ging?
10. Wie deed de deur van de ark dicht?
11. Aten de dieren vlees in de ark?
12. Kan God zonde doen of fouten maken?
13. Is God klaar met scheppen of gaat Hij nog door?
14. Stammen alle mensen af van Adam en Eva?
Groetjes Susanne en Dineke

Antwoorden:
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Oecumenisch kerknieuws
Werkdag vluchtelingen -23 november

NBG Bijbelquiz 2019
Donderdagavond 14 november, 20.00 uur
in kerkgebouw ‘De Heuvel’, Ring 322, Pernis
Nog niet aangemeld?
Doe gewoon mee en test wat u weet. En zo niet,
ook geen probleem, beschouw het dan als opdoen
van nieuwe kennis!
Als u zich nog niet aangemeld hebt en toch wel wilt
meedoen, dan kan dat nog tot en met maandag 11
november! Maar op het moment dat dit kerkblad
verschijnt alleen nog als volgt:
• Via e-mail: gbjs@planet.nl.
• Via telefoon: 010-4162268 of 06-831673 55.

Op zaterdag 23 november 2019 zal de jaarlijkse
Werkdag vluchtelingen van de Projectgroep
Vluchtelingen van de Raad van Kerken worden
gehouden, met als thema: 'Geloven zonder grenzen'. U bent welkom van 10.00 – 15.00 uur in de
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2 in Amersfoort.
De Raad van Kerken is sterk betrokken bij de inzet
met vluchtelingen vanuit het uitgangspunt dat elke
mens recht heeft op een menswaardig bestaan. De
inzet met vluchtelingen die proberen een nieuw
bestaan op te bouwen, ligt heel veel kerkmensen
na aan het hart. We zien al vele jaren een grote
betrokkenheid. Maar ook ervaren we, dat het voor
veel vluchtelingen en mensen die hen nabij zijn,
vaak uiterst moeizaam is tussen de bestaande regels en beperkingen een weg naar de toekomst te
vinden.
De Raad heeft in de afgelopen maanden opnieuw
onder woorden gebracht wat ons daarbij beweegt,
hoe we het samen volhouden en waarom we met
voor- en tegenspoed doorgaan. Deze nieuwe brochure 'Geloven zonder grenzen- over de kerkelijke
betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers'
verschijnt begin november.

Enkele gegevens
• Bij voorkeur aanmelden als team van 5 personen + verzonnen teamnaam.
• Maar ..... individuele deelname is natuurlijk ook
mogelijk! Die aanmeldingen worden door ons tot
een team samengevoegd.
• De winnaars ontvangen een herinnering in de
vorm van een medaille. En het winnende team
mag de wisselbeker meenemen.
• Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage is
welkom ter bestrijding van de kosten.
• Aad Bloem ‘treedt op’ als gastheer en zal de
deelnemers stimuleren.
• Ds. Arjen Stellingwerf is quizmaster met hulp
van Sam Doller (lid van de jeugdgroep).
• Jan Verschoor verzorgt het geluid en/of de PowerPoint (met daarin de vragen van de Bijbelquiz met o.a. leuke afbeeldingen en filmpjes)
• Theo de Keizer ‘trakteert’ ons op informatie over
een interessant onderwerp.

Op de werkdag van 23 november wordt de brochure gepresenteerd en toegelicht. De brochure is
ook bedoeld om in parochies en gemeenten en
andere gemeenschappen het gesprek te voeren
over onze betrokkenheid en wat nodig is. Maar
ook, hoe het nieuwe perspectieven van gemeenschap en delen biedt. In verhalen van inspiratie,
ervaring en bemoediging willen we delen wat ons
beweegt, wat we van elkaar leren op vaak lastige
wegen met veel hobbels en valkuilen. En ook hoe
we gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpverlener willen benadrukken. In de afgelopen jaren lijkt
het vaak alsof het draagvlak in kerk en samenleving voor een menswaardige omgang met vluchtelingen onder druk staat. Dan is ook de vraag hoe
we onze achterban, kerken en gemeenschappen,
kunnen meekrijgen en inspireren om zich in te zetten en daarmee door te gaan, ook als het lastig is.

Gerrit Barends

Afval loont stopt
Afval loont stopt in Hoogvliet
Na zes jaar moeten wij ook helaas onze deuren
sluiten in Hoogvliet. Het filiaal is voor het laatst
open op dinsdag 17 december 2019.
Marc ten Oever
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

Op de werkdag zullen we stil staan bij de ervaringen van het kerkasiel afgelopen november - februari in Den Haag en hoe ons dat inspireert tot
nieuwe manieren van kerk zijn. We delen ervaringen uit diverse plaatsen in het land, over samen
leven, integratie, opkomen voor recht, enz., waarbij
ook de vraag besproken wordt hoe je het ook op
lange termijn volhoudt. En we gaan in gesprek met
mensen die uit persoonlijke ervaring, als vluchteling of als naaste van vluchtelingen om daaruit
nieuwe moed te putten.
Het programma vindt u op de website:
https://www.raadvankerken.nl/fman/10983.pdf
(zie ook gedicht op bladzijde 2)

ADRESGEGEVENS

Rome-Reformatieberaad geeft brochure
over rechtvaardiging en heiliging uit.
“Protestantse en Rooms-Katholieke christenen
delen veel. We delen de overtuiging dat we geraakt
en gezonden zijn. En we delen het ver
langen om goed te leven als mensen van geloof.”
Dit staat in een nieuwe brochure met de titel
‘Geraakt en Gezonden’ van het RomeReformatieberaad.

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33

Bij gelegenheid van Hervormingsdag en Allerheiligen publiceert het Rome-Reformatieberaad van de
Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk een brochure voor persoonlijke reflectie en ter bevordering
van het gesprek over leven en geloof in parochie
en gemeente. Deze nieuwe tekst is de vrucht van
een gezamenlijke studiedag over de thema’s rechtvaardiging en heiliging.
Het Rome-Reformatieberaad van de Protestantse
en Rooms-Katholieke Kerk werd in 2015 opgericht
ten behoeve van de oecumenische herdenking van
de Reformatie. Het beraad bespreekt onderwerpen
die in de oecumenische dialogen tussen de kerken
aan de orde zijn en biedt daarover impulsteksten
aan voor persoonlijke reflectie en bespreking in
gemeente en parochie.

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
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.

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

De leden van het beraad zijn:
▪ mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam;
▪ mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch;
▪ ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse
Kerk in Nederland;
▪ ds. Andreas Wöhle, president van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk in
Nederland;
▪ ds. Nynke Dijkstra, beleidsmedewerker scriba
Protestantse Kerk;
▪ Geert van Dartel, secretaris Katholieke Vereniging voor Oecumene.

• 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.
•

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

(Actueel,oecumene 24 oktober 2019)

_________________________________________
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• Pastoraal team voor

Website

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

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

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.

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

► 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.

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

In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met
privacygevoelige gegevens bijeen gezet op een afzonderlijke bladzijde (16/17).
In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

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

Taakdragers
Ambtsdragers

Op 10 november: dhr. Hallema, mw. Van Reede
van Oudtshoorn, mw. Y. de Jong, dhr. Snel, mw.
Leeuwestein; dhr. Verwoerd; lector: dhr. Snel
Op 17 november (HA): mw. Kloeg, mw. Leeuwestein, mw. Groen, dhr. Van Veelen (tevens lector),
mw. Mevius.

• 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

• Collectebonnen

Organisten

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.

10 nov.: dhr. Van Dam

17 nov.: dhr. De Rijke

Commissie van ontvangst
10 nov.: dhr. Vervat; dhr. Fossen; mw. Taphoorn
17 nov.: dhr. en mw. Vervat; dhr. R. Hallema

Beheer gebouwen

Collecte, toelichting

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.
tijdelijke waarneming:
dhr. J. van Leeuwen, tel. 06 23109669;
• De Aanbouw, Achterweg 12, tel. 4381233.
Inl. en res.: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-21653158;
e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

10 november - PKN: dorpskerken

Steun kleine kerkgemeenschappen
Vandaag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van
dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen, en het moeten sluiten van de
kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid van
de kerk in een dorp onder spanning zetten.

Hulpverlening
• Autodienst
tijdelijke waarneming:
dhr. F. Bijl, tel. 010 4720345.
• Kerkradio (kerkdiensten via internet)
M.C. Fossen, tel. 4168202; A. Wols, tel. 4382828.

De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om
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present te blijven in het dorp en actief bij te dragen
aan de leefbaarheid. Bĳvoorbeeld door mee te
doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te
behouden of door burenhulp te stimuleren.

het kerkblad, van een gemeentelid dat vertelde dat
zij ook na de verhuizing uit Hoogvliet nog een keer
bij haar thuis is geweest; ondanks de handicap van
haar slechte ogen heeft ze die reis nog minstens
eenmaal gemaakt.
De laatste maanden van haar leven kon zij niet zo
veel meer. Maar zo is het niet altijd geweest. Ze is
in 1945 geboren in Paramaribo als middelste kind,
en oudste dochter, van 11 kinderen. Daar heeft zij
haar scholing ontvangen; ze was coupeuse en een
bijzonder snelle typiste, ook stenotypiste. Zij is rond
haar 25e jaar verhuisd naar Nederland. Haar huwelijk was uitgelopen op een scheiding; ze vond dat
onverteerbaar. Hier heeft ze gezocht naar een
goede manier om haar leven weer inhoud te geven. Ze heeft gewoond in Ermelo en Harderwijk
voor ze naar Gorredijk verhuisde. Even leek het
geluk haar daar weer toe te lachen. Ze had daar
een vriend, een echte Fries, met wie ze zich ook
verloofd heeft, en hij werd de vader van haar tweelingzoons. We weten niet wat er gebeurd is, maar
nog voor het huwelijk heeft zij de relatie verbroken.
Tenslotte is ze in Hoogvliet gekomen, waar ze langere tijd gewoond heeft. Hoewel ze in haar eentje
voor haar gezin moest zorgen heeft ze dat gewetensvol en zorgzaam gedaan. Er was altijd prima
eten en kleding maakte ze zelf – door haar opleiding tot coupeuse had ze daar geen patronen bij
nodig en deed ze dat uit haar hoofd.
Ze was een blij, vrolijk en meestal opgewekt mens
en bij gelegenheid kon je haar aantreffen, terwijl ze
een dansje maakte voor de spiegel. In haar jonge
jaren was ze daar mooi genoeg voor.
Een aantal van al deze dingen heb ik zelf ook kunnen zien bij mijn bezoeken aan huis. Van haar opgewektheid heb ik niet meer zoveel gezien. De
verbroken relaties hebben toch sporen achtergelaten en toen ze op latere leeftijd ook gezondheidsklachten kreeg en problemen door medicijnen werd
ze nogal angstig.

Of door de oprichting van een voedselbank of het
bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners.
Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk dorpskerken om dorp en kerk aan
elkaar te verbinden. Met uw bijdrage steunt u dit
belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor
kleine dorpskerken.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op
NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. Dorpskerken.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank.

We mochten haar naam noemen samen met Gods
trouw, zoals deze bezongen wordt in psalm 103.
We wensen kinderen en kleinkinderen ook in de tijd
na het afscheid Gods nabijheid toe.

In Memoriam

Ds. R.J. Wilschut

Willy Margo Pocorni
Op 19 oktober overleed op de leeftijd van 74 jaar
mevrouw Willy Margo Pocorni. Jarenlang woonde
zij in Hoogvliet, de laatste jaren in Spijkenisse.

Tijdelijke waarneming

In Hoogvliet is zij een toegewijd lid geweest en
heeft zij zich in de gemeente laten kennen. Na haar
overlijden heb ik van verschillende kanten dingen
gehoord. Van mensen die zich goed herinnerden
dat zij vaak in de Antwoordkerk was, van een redacteur van het kerkblad die vertelde dat zij lang
heeft meegeholpen met het vouwen en nieten van

Tijdens de afwezigheid van Jan Heutink worden
zijn taken van 17 november tot en met 19 december als volgt tijdelijk waargenomen:
▪ beheer Dorpskerk:
dhr. J. van Leeuwen, tel. 06 23109669;
▪ autodienst:
dhr. F. Bijl, tel. 06 24276228.
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▪ Rolstoelbus Doorn
Hetvakantiebureau.nl organiseert vakantie weken
voor ouderen, die zorg nodig hebben en niet meer
zelfstandig op vakantie kunnen zonder die zorg.
Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met een visuele beperking.
Hetvakantiebureau.nl heeft een nieuwe rolstoelbus
nodig om uitstapjes te maken met de mensen, die
daar vakantie vieren.
Bij voorbaat dank voor uw bijdragen.

DiacoNieuws
Goede doelen actie
Onlangs hebben wij aan u gevraagd of u weer
goede doelen voor de najaarsactieactie wilde aandragen. Hierop hebben verschillende gemeenteleden een suggestie gedaan, hartelijk dank daarvoor.
Zoals bij u bekend heeft de diaconie drie verschillende taakgroepen, te weten Gemeente Diaconaat,
Binnenlands Diaconaat en Wereld Diaconaat. Het
hele jaar door worden er voor deze taakgroepen
tijdens de kerkdiensten collecten gehouden en
tweemaal per jaar vragen wij u nog een extra bijdrage. Bij deze najaarsacceptgiro-actie bepaalt u
waar het geld naartoe gaat.

Uw diakenen.

Gedachtenisdienst
Op 24 november is het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Voordat wij met de adventtijd het nieuwe kerkelijk jaar beginnen blikken we terug.
Tijdens de dienst worden gemeenteleden die in het
afgelopen jaar zijn overleden herdacht. Daarbij mogen wij aan gemis en verdriet niet het laatste woord
geven, want er is toekomst: het koninkrijk van God.
In het licht van dat uitzicht denken wij aan hen en
noemen hun namen. Er is verdriet, maar ook hoop.

► Inmiddels liggen de enveloppen klaar; op 10
november vragen wij uw hulp bij de bezorging.

In de Dorpskerk is er op die zondag een bijzondere
viering. In de dienst zullen de namen van de overledenen worden genoemd en voor ieder van hen
zal een kaars worden aangestoken om te gedenken dat zij in het licht van God zijn.

De volgende doelen zijn door u aangedragen en
willen wij ook honoreren:
▪ Stichting Logeerhuis “De Buren”
Het logeerhuis in Rotterdam Zuid biedt hulp aan
iedereen die zich na een ziekte of een opname in
het ziekenhuis nog even niet alleen kan redden
thuis. Het logeerhuis is er ook om mantelzorgers te
ontlasten door de persoon die zorg nodig heeft op
te vangen in het logeerhuis.
▪ Stichting Bafang Kids Steun
Deze stichting in Kameroen zorgt dat kinderen
goed onderwijs krijgen.
Naast onderwijs zorgen zij ook voor ontspanning
voor de kinderen in de vorm van sport en spel.
▪ Meta Kids
Metabole ziekten zijn een van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Ruim
10.000 gezinnen hebben een of meer kinderen die
aan een metabole ziekte lijden. Bijna niemand weet
dit. Metakids wil dit veranderen. Er moet meer geld
komen voor noodzakelijk onderzoek.
▪ Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp
Het doel van de SVSK is kinderen te helpen die
indirect te maken hebben gehad met het oorlogsgeweld in hun land en kinderen met traumatische
ervaringen te ondersteunen en hun een helpende
hand te bieden door ze onder andere een vakantie
in Nederland aan te bieden, maar ook door te zorgen voor sport-, leer- en spelmateriaal in en rond
hun school in hun eigen land.

Zoveel mogelijk zullen nabestaanden van de overledenen per brief worden benaderd en worden uitgenodigd deze dienst met ons mee te vieren.
Familieleden die dat op prijs stellen kunnen zelf
tijdens de dienst de naam van de overledene noemen en een kaars aansteken.
Zij kunnen dat vóór de dienst kenbaar maken door
middel van de invulstrook van de brief of hieronder.
De kerkenraad

____________________________________
Op zondag 24 november wil ik bij het gedenken van de overledenen graag zelf de naam
noemen van
..........................................................................,
en een kaars aansteken ter gedachtenis.
Mijn naam is:
...........................................................................
U kunt dit formulier voorafgaand aan de dienst
tot 9.45 uur afgeven aan degene die u verwelkomt in de Dorpskerk.
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▪ Kerkelijke Stand

Vanuit de Aalkaar pastorie

[Zie de afzonderlijke bladzijde]

▪ Collecteverantwoording
We ontvingen bericht van de opname van mw Ajo
Boer-Nieveen in een verpleeghuis in Hardinxveld.
Het adres zal nu of de volgende keer wel in het
kerkblad verschijnen.

Op 20 okt.
Op 27 okt.

D-PRW:
Kerk:
€ 136,50 € 129,75
Diaconie:
Kerk:
€ 108,60 € 118,20

Deurcoll.:
€ 70,45
Deurcoll.:
€ 80,65

▪ Giften (contant)

We leven langzaam aan toe naar de zondag van
gedachtenis, op 24 november. Het is voor het pastorale team altijd weer een hele klus om dit goed voor
te bereiden. Zoveel mogelijk mensen willen we persoonlijk uitnodigen; dus als eerste moeten alle contactadressen bekend zijn. Vervolgens worden de
brieven geadresseerd en verzonden, en straks houden zij heel goed bij wie zelf namen willen noemen,
en welke namen door hen moeten worden genoemd.

Diaconie
• algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
Kerk
• algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
• koffiepot
oktober - € 156,37
▪ ‘kerkjes’
oktober - € 2,60
Zending
• Zendingsbus
oktober - € 7,00

Het is natuurlijk altijd een zondag met veel verdriet.
Toch overheerst de dankbaarheid dat we de namen
van onze overledenen in één adem mogen noemen
met de eeuwige God. We geloven dat ook zij zijn
geborgen in Gods hand, niemand kan daar uitvallen.
Ds. Robert Wilschut

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Orgelagenda

Deze keer heb ik niet heel veel te melden aan u.
Behalve dat het goed met mij gaat, en dat ik heel
langzamerhand steeds iets meer doe. Dat gaat tot
nu toe prima, en ik doe het rustig aan.

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

En verder nog iets, waarover u in het vorig kerkblad al wat hebt kunnen lezen: Per 17 december
sluit het Hoogvlietse filiaal van Afvalloont. Dus als u
nog iets hebt liggen, brengt u het dan alstublieft
nog even weg. Dan telt het nog mee en komt het
nog ten goede aan onze gemeente.

▪ Zaterdag 16 november - Citykerk Het Steiger
16.00 uur: Matthijs Breukhoven
▪ Zondag 17 november - Paradijskerk
14.00 uur: Eric Koevoets
▪ Zondag 24 november - Fontijnkerk, 15.00 uur
Jan Hendrik van de Kamp, orgel en Ruud Bergamin,
saxofoon

Ik wens u goede Herfstdagen toe, en ik hoop dat u
in de gelegenheid bent om van de natuur te genieten. Buiten zijn en bewegen schijnt goed voor lichaam én ziel/geest te zijn. En om ons heen kijkend komen we dan, misschien wel bijna vanzelf,
tot een dankgebed om wat Hij allemaal voor ons
heeft gemaakt. En thuisgekomen, kunt u dan wellicht psalm 8 nog eens lezen. “Heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam op heel de aarde’.

▪ Zondag 24 november - Pelgrimvaderskerk
15:00 uur: Gerard van der Zijden

Vanuit de pastorie bid ik u Gods zegen toe.
Ds. Viola Huls

Kerkelijk Bureau
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl.
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• 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.
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 Jouri Konchenko (afwezig op woensdag)
tel. 06-45144377
Diaken: Steef Lokken, pastoraal werker;
e-mail: diakensteef@gmail.com

• Noodnummer: 06 – 30 97 58 17
Parochiebestuur

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

pastoor J.C.F.M. (Hans) Smulders, adminisrator;
dhr. J.M.V. (Hans) van Vilsteren, vicevoorzitter;
mw. P.F. (Els) Boender, secretaris;
dhr. T.A. (Theo) Philippa, penningmeester;
mw. B.W.L.M. (Bartholde) van de Loos, lid;
e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl
Centraal secretariaat: Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse (Felicitaskerk), tel. 06-51115724
open: ma. - do.: 9.00 - 14.00 uur; vr.: 9.00 - 13.00 uur
e-mail secretariaat: centraal@rk-npg.nl

Het Heilig Vormsel
Op zondag 17 november ontvangt een aantal jongeren uit onze parochie H.H. Nicolaas Pieck en
gezellen het sacrament van het H. Vormsel.
Het Vormsel is een van de 7 sacramenten die men
in onze katholieke geloofstraditie kent. Hierbij ontvangt een gelovige de Heilige Geest Gods in een
plechtige viering. Dit feest is te vergelijken met de
Belijdenis in de protestantse kerk.
Voor een katholieke gelovige is het van belang om
na de Doop en de Communie ook het sacrament
van het Vormsel te ontvangen. Bij de viering van
het Heilig Vormsel ontvangt de vormeling de Heilige Geest. De leeftijd voor het ontvangen van het
Vormsel ligt tussen de 12 en de 16 jaar. Maar ook
kunnen mensen boven deze leeftijd het Vormsel
later toegediend krijgen. De vormeling is nu op een
leeftijd aangekomen waarin hij zelf kan beslissen
om het geloof voor te zetten en Christus te volgen.
Hij kan nu zelf een gelofte afleggen en zo echt tot
de geloofsgemeenschap toe treden.
Het Vormsel wordt over het algemeen toegediend
door de bisschop. Hij wordt gezien als een belangrijke leider in onze geloofsgemeenschap en het
toedienen van het Vormsel door de bisschop is dan
ook een hele eer. De viering vindt vaak plaats tussen Pasen en Pinksteren, omdat de leerlingen van
Jezus met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen.

Bisdomkerk

• ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van
Gorcum, De Rik 5, Brielle; postadres: Postbus 268,
3230 AG Brielle. Open: dagelijks 13.00 - 17.00 uur.
Website: martelarenvangorcum.nl
Contact: dhr. F. Verwater, telefoon 0181-624639,
mobiel: 06-27460401, e mail: ferry@verwater.nl.

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.

Het Vormsel wordt gevierd tijdens een normale
Eucharistieviering. Het begint als de vormelingen
één voor één naar voren komen, het altaar op. De
bisschop spreekt nu de vormelingen toe en legt uit
wat de Heilige Geest in hun leven zal gaan betekenen. Hierna zullen de vormelingen ten overstaande
van de kerk hun geloof moeten belijden en moeten
uitspreken dat zij de weg van God zullen bewandelen. Na de hernieuwde geloofsbelijdenis vindt de
handoplegging door de bisschop plaats. Bij elke
vormeling wordt een gebed uitgesproken. De vormeling knielt voor de bisschop.

• Hoogvliet – Maria en Johannes onder het kruis
Zie verder hierna.
• 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
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Deze zegt: ‘(naam)… ontvang het zegel van de
Heilige Geest, de Gave Gods’ De vormeling beaamt dit door ‘amen’ te zeggen.

▪ Zaterdag 1 februari 2020: eucharistieviering en
catechese ter bezinning en bevordering van de
eucharistische aanbidding
▪ Vrijdag 20 maart 2020 - zaterdag 21 maart 2020:
“24 uur voor de Heer” (op initiatief van paus Franciscus, zie ook: Misericordiae Vultus nr. 17)
▪ Zondag 19 april 2020: zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid met eucharistie, aanbidding en
biecht
Paus Johannes Paulus II schreef in de encycliek
Ecclesia de Eucharistia (2003) over de eucharistische aanbidding: “Als het christendom zich in onze
tijd moet onderscheiden, met name in de ‘vaardigheid van het bidden, hoe zou men dan geen nieuwe behoefte kunnen voelen om lang te blijven in
geestelijk gesprek, in stille aanbidding, in een houding van liefde, vóór Christus die aanwezig is in het
Allerheiligst Sacrament? Hoe dikwijls, dierbare
broeders en zusters, heb ik dit ervaren en heb ik
hieruit kracht, troost en steun gevonden!”
De dagkapel waar de eucharistische aanbidding
van maandag tot en met vrijdag plaatsvindt, is bereikbaar via Robert Fruinstraat 40, aan de achterzijde van de kathedraal. De kathedraal is open voor
gebed op doordeweekse dagen van 9.30 uur tot
20.00 uur. (Bron: Bisdom Rotterdam)

Deze bijzondere viering vindt op zondag 17 november plaats in onze Mariakerk en is bedoeld
voor alle vormelingen uit onze parochie. Naast onze bisschop mgr. H. van den. Hende zullen ook
pastoor Smulders, pater Konchenko en diaken
Lokken bij deze viering aanwezig zijn.
►Let wel op de gewijzigde aanvangstijd:
11.00 uur in plaats van normaal 9.15 uur.
In de andere deelparochies zijn geen vieringen.
Na de viering kunt u de vormelingen feliciteren onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij hopen dat veel parochianen aanwezig zullen zijn om
deze jongeren te verwelkomen.
(bewerking tekst: Léon Janssen)

Bisdomnieuws
Eucharistische aanbidding in de
kathedraal van Rotterdam
Op vrijdag 12 oktober vond in het bisdomhuis een
ontmoeting plaats van de bisschop met een aantal
kernvrijwilligers van de eucharistische aanbidding
in de kathedraal. Iedere doordeweekse dag wordt
om 9.30 uur de eucharistie gevierd in de kathedraal. Aansluitend aan de ochtendmis opent de
celebrant in de dagkapel het tabernakel en wordt
het heilig sacrament in de monstrans uitgesteld.
Na de bewieroking van het allerheiligste door de
celebrant, zingt men drie coupletten van het ‘Adoro
te devote’. Op deze wijze begint van maandag tot
en met vrijdag de aanbidding van de Heer in het
heilig sacrament, die voortduurt tot 20.00 uur.
Vijf kernvrijwilligers (twee Nederlandse vrouwen,
en drie vrouwen met respectievelijk een Kaapverdische, Kroatische en Peruaanse achtergrond)
verzorgen de coördinatie van de eucharistische
aanbidding. Ieder van hen zorgt één dag in de
week dat op basis van een rooster gedurende die
dag steeds bidders bij het heilig sacrament aanwezig zijn.

Mariaconcert basiliek Schiedam:
‘Maria inspireert en troost’
Een concert om mee te zingen met gebed en inspiratie in het Jaar van de Roepingen
Twee koren, een ensemble, een cantorij en een
sopraan verzorgden op zondag 20 oktober in
Schiedam een concert met Marialiederen. Het concert werd georganiseerd vanwege oktober Mariamaand door de Basiliek van de H. Liduina en Onze
Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Mgr. Van den
Hende was onder de speciaal genodigden, evenals
burgemeester Lamers van Schiedam en zijn echtgenote.
Pastoor Duynstee heet de aanwezigen welkom. Hij
vertelt hoe Maria door de eeuwen heen mensen
heeft geïnspireerd tot bijzondere muzikale composities. “Maria is een bron van inspiratie tot schoonheid”, aldus de pastoor die aangeeft dat mensen
zeker ook bij uitvaarten hun toevlucht zoeken bij
Maria met een gezongen ‘Ave Maria’. En hij spoort
de aanwezigen aan om niet alleen te luisteren: “Het
is ook de bedoeling dat u meezingt vandaag.”
De 250 aanwezigen zingen tijdens het concert mee
met bekende liederen als ‘Wij groeten u, o koningin’ en ‘Te Lourdes op de bergen’. Daarnaast klinken onder meer composities van 16e-eeuwse
componisten als Orlando di Lasso en Johann Pachelbel en de 20e-eeuwse Nederlandse Hendrik
Andriessen.
Op twee derde van het concert spreekt Mgr. Van
den Hende een kort woord. Daarna wordt iedereen
uitgenodigd een kaarsje aan te steken bij Maria.

De vaste groep mensen die doordeweeks voor de
eucharistische aanbidding beschikbaar is, bestaat
uit ruim veertig personen, afkomstig uit heel Rotterdam en omgeving. In de loop van de week bezoeken talloze andere mensen de dagkapel om
een moment te bidden bij het heilig Sacrament.
In de ontmoeting met bisschop Van den Hende
bespraken de kernvrijwilligers drie activiteiten die in
het kader van de eucharistische aanbidding in de
eerste helft van 2020 in de kathedraal van Rotterdam worden georganiseerd.
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DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

Mgr. Van den Hende: “In dit Mariaconcert horen wij
maar liefst drie keer de bijbelse woorden van het
Magnificat uit het evangelie van Lucas (Lucas 1,
46-55). In de lofzang van het Magnificat zingt Maria
dat alle generaties haar zalig zullen prijzen (“Beatam me dicent omnes generationes”). Dat doet de
Kerk wereldwijd de eeuwen door en ook vandaag
doen we dat in dit concert.”
“In het diocesane Jaar van de Roepingen mogen
wij van Maria leren om in vrijheid instrument in
Gods hand te zijn door niet onszelf te zoeken,
maar te zien wat in het licht van Gods heilsplan van
liefde belangrijk is om te doen en je als christen
voor in te zetten”, zegt de bisschop. “Als we een
kaarsje aansteken, willen we dat licht van Gods
liefde indachtig zijn, het licht dat in het leven van
Maria aanwezig is en zij verschijnt op verschillende
plaatsen in de wereld en bemoedigt mensen in
geloof.”
“Het aansteken van een kaarsje mag een teken zijn
van onze toewijding aan de Heer ten dienste van
iedere mens die is geschapen naar Gods beeld en
gelijkenis. We verbinden ons met alle plekken waar
Maria wordt geprezen en geloofd. Mogen we Maria
danken, die uitblonk met haar antwoord: ‘Mij geschiede naar uw woord' (Lucas 1, 38). Als we een
kaarsje aansteken, willen we God zeggen: moge
ook ons leven getekend worden door uw aanwezigheid in liefde en trouw.”
“Als we een kaarsje aansteken, willen we dat licht
van Gods liefde indachtig zijn.”
Aan het eind van de bijeenkomst dankt Louis van
Poppel namens de basiliek de koren, dirigenten en
organist. Drie jaar geleden startte de basiliek met
dit concert met Marialiederen in oktober en het
inmiddels is het een jaarlijkse traditie geworden.
“We hopen dat u genoten heeft in dit prachtige
kerkgebouw”, zegt hij en hij kondigt voor december
ook een kerstconcert aan.
Bij het uitgaan kunnen de bezoekers de basiliek
steunen met een gift en ze krijgen een folder mee
met informatie over de mogelijkheid om ‘vriend’ van
de basiliek te worden.

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 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
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.

Vieringen in de
Mariakerk
32ste Zondag door het jaar.
Eucharistieviering
met samenzang
Priester:
pater P.H. van de Veer.
Koster:
dhr. L. Janssen.
Lector:
mw. T. van de Ende.
Collectanten: mw. De Groen en dhr. Broun.
Intentie:
dhr. Duc-Bihn Nguyen.
Zo. 10 nov.
09.15 uur

(Bron: Bisdom Rotterdam)

Hoogvliet / Pernis

14.00 uur
Priester:
Koster:

15

Eucharistieviering voor de
Antilliaanse Geloofsgemeenschap.
pater A. Tran.
dhr. N. Evertsz.

Ma. 11 nov.

H. Martinus ( van Tours ), bisschop.
10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 14 nov.

10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 17 nov.

33ste Zondag door het jaar.
Viering Heilig Vormsel.

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans
koor 'Mansaheronan di Pas'
Voorgangers: mgr. H. van den Hende, pastoor
J.C.F.M Smulders, pater
Y. Konchenko, diaken S. Lokken.
Kosters:
dhr. W, Tempelaars en
dhr. L. Janssen.
Lector:
lid van de werkgroep.
Collectanten: mw. Van Oossanen en dhr. Matos.
Intentie:
mw. Ester Leitoe.
► Geen vieringen elders in de parochie.
Ma. 18 nov.
Intentie:
Do. 21 nov.

Intentie:

Zo. 24 nov.
09.15 uur

Christus, Koning van het heelal.
Eucharistieviering
m.m.v. Kinderkoor B-UNO.
Priester:
pater Y. Konchenko.
Koster:
dhr. W. Tempelaars.
Lector:
mw. L. Martis.
Collectanten: mw. Borges, mw. Plantijn,
dhr. en mw. Ayrancy.
Intenties:
mw. Betsy Verschuur,
mw. Ester Leitoe.

10.00 uur Eucharistieviering.
mw. Divera Kamp-Boon.
Opdracht van de Heilige Maagd
Maria.
10.00 uur Eucharistieviering.
mw. Van der Made-van Bruinisse.

Uit de deelparochie
Het Kinderkoor B-UNO beleefde een dagje uit
naar park ‘Drievliet:

_________________________________________
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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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