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Nieuwjaarsgedicht
Wat staat ons in het nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten?
We weten ’t niet . We mogen hem
Die spoedig komt verwachten.
Al is het donker om ons heen
en dreigen er gevaren.
Eén is er Die ons altijd trouw
in liefde zal bewaren.

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)

We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen
God geve dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefde en trouw omringen.
Heer geef ons toch een dankbaar hart
voor al Uw zegeningen.

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

We weten niet wat hier op aard”
de toekomst zal onthullen.
We weten wel dat U aan ons
Volkomen zult vervullen
Wat u beloofd hebt in Uw Woord
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar
alleen op U vertrouwen

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

G. Fidder († 1999)
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Natuurschoon
Met z’n drieën gaan we in een nabij gelegen natuurgebied een grote wandeling maken.
Mevrouw Versterk*, bewoner op een gesloten verpleeghuis afdeling, is helemaal in haar
nopjes.
Ze is gek op een wandeling in een groene omgeving.
Als een prinses zit ze in haar rolstoel. Ze straalt helemaal.
De vele knotwilgen, het hoge
riet, het smalle pad langs de
getijdenkreken en de bijzondere bloemen maken haar tot
een spraakwaterval. Ze zegt:
“Wij kunnen de Schepping
nooit natekenen, zo mooi is
het. Hoeveel penselen heeft
God wel niet? Die kleuren zijn
niet als kleurplaten te koop!”
Ze wijst vervolgens met haar
hand naar een vreemd gevormde knotwilg die helemaal
hol is geworden en waar varens in groeien. Mevrouw Versterk zegt daarbij: “Geen één
boom is hetzelfde, net als geen mens hetzelfde is. De Schepping blijft en is zo mooi,
alleen de mens moet er van af blijven. Wij verknallen het.”
Deze vrouw met gevorderde dementie vertelt ons aan de hand van de Schepping hoe ze
naar God, de Schepping en de mens kijkt. “Wat een wijsheid!” denk ik bij mijzelf.
“Kijk, dit is een Reuze Balsemien. Oh, even strelen hoor. Wat is dat mooi. Ach, het maakt
niet uit wat voor naam het heeft. Het is gewoon erg mooi!” zegt mevrouw Versterk.
We lopen over een bruggetje. In de kreek zwemmen een paar eenden. “Dieren weten
wanneer iets niet pluis is. Wij mensen kunnen dat ook voelen. Precies hetzelfde. Alleen
wij verwaarlozen het.” zegt mevrouw Versterk. Ik krijg amper de tijd om maar iets te zeggen, want de oude dame van 96 gaat alweer door: “Die eenden moeten ook oppassen
hoor. Dan kruipen ze weg en houden ze zich muisstil tot het gevaar voorbij is. Dat moeten wij ook doen als er gevaar is.” Zwijgend kijken we een poos naar de eenden in het
water. Ik probeer de woorden van mevrouw Versterk tot mij te laten doordringen.
“Ik ben zo gelukkig buiten. Als ik thuis ben ga ik er heerlijk aan denken. Dan ben ik weer
gelukkig. Ik ga ervan dromen. Mag ik kinderen tegen jullie zeggen? Want we horen toch
bij dezelfde Vader?” zegt mevrouw Versterk met een stralend gezicht.
We lopen langzaam weer terug naar de uitgang van het natuurgebied. Het zweet loopt
langs mijn rug. Het is het allemaal waard. Ik voel mij rijk gezegend met deze prachtige
vrouw vol levenswijsheid.
Samen eten we nog een ijsje. “Wat een heerlijk ijsje is dit. Alleen nu ben je wel door je
zakgeld heen!” zegt de oude dame met een grote glimlach. Ze gaat verder: “Hoe kan ik je
bedanken. Alleen maar bedankt zeggen is ook zo goedkoop.”
Wat een mooi mens ben je, denk ik bij mijzelf.
Ds. Egbert Bos, geestelijk verzorger Siloam
* Fictieve naam

3

KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 12 JANUARI 2020

ZONDAG 26 JANUARI 2020

10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
dienst van Schrift en Tafel
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Mieke Mevius
Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice'
‘Rejoice (30 jaar)’ trakteert bij de koffie
Kindernevendienst: Karlijn Huiting
Kinderoppas: Dineke van Veelen

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

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

14.00 uur Pater A. Toppo, 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 - JOP: Sirkelslag
Deurcollecte: realiseren glaskunst
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

--------------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
HA: Kinderen in de Knel
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 19 JANUARI 2020

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

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
m.m.v. Combo 'Eljakim'
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Susanne van Veelen
Kinderoppas: Aukje Kempff

_________________________________________

Vast rooster
(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur dhr. L. Janssen en
mw. L. Janssen-Impens,
woord- en communieviering
m.m.v. Antilliaans Koor 'Mansaheronan
di Pas'
Kinderwoorddienst

‘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

▪ maandag en 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: HetVakantiebureau.nl
2. PKN: missionair werk
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”
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Di. 18.45 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan.
Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor
'Mensaheronan di pas'.
20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices”
Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

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

Actueel

Mw. E. Makkinga-Boer, Ankerkuilstraat 40
Zorgcentrum 'Meeuwenhof', (tijd.)

Zondag 12 januari
14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert; toegang
vrij.
Maandag 13 januari
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
Dinsdag 14 januari
14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
Woensdag 15 januari
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).
Donderdag 16 januari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Vrijdag 17 januari
19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor
Hoogvliet' (O).
Zaterdag 18 januari
9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt.
19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).
Maandag 20 januari
20.00 uur Mariakerk. Parochievergadering (K).
Dinsdag 21 januari
19.00 uur Mariakerk. Cluster (K).
Donderdag 23 januari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
Zaterdag 25 januari
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommelmarkt ten bate van de Prot. Gemeente
te Hoogvliet.

(Alverstraat 141, 3194 TD Hoogvliet)

Mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12
Maasstadziekenhuis
(Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam)

Dhr. H. Sinnema, Cloese 97

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
• Siloam

Zondag 12 januari
10.30 uur ds. E.A. Bos
Zondag 19 januari
10.30 uur dhr. F. Bartels
Zondag 26 januari
10.30 uur ds. E.A. Bos

Van redactie en bestuur
Een (jubileum)jaar ligt weer achter ons, Fijn om
daarop terug te zien en dankbaar te zijn dat we dit
al ruim vijftig jaren kunnen doen. Aan het begin van
een nieuw jaar willen we graag dankzeggen aan:
▪ onze trouwe lezers / abonnees
▪ de adverteerders als steun in de exploitatie
▪ de inspirerende schrijvers van ‘pagina drie’
▪ allen die bijdroegen aan de rubrieken
▪ en alle vrijwilligers voor hun inzet bij het maken,
drukken en verzenden van ons blad, zonder wie
er geen Kerkblad zou bestaan.

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

12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari

Jesaja 58:6-14
Jesaja 59:1-8
Jesaja 59:9-15a
Jesaja 59:15b-21
Jesaja 60:1-14
Jesaja 60:15-22
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12
Psalm 96
Spreuken 1:1-19
Spreuken 1:20-33
Spreuken 2:1-22
Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-25
Psalm 139:1-12
Psalm 139:13-24

Wij wensen u allen een....

5

Vertel- en kleurplaat: De doop van de Heer
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agenda en een kalender uitgedeeld. We hopen met
kerstmis 2020 weer voor een dergelijke verrassing
te kunnen zorgen.
Léon Janssen

Kerstpakketjes
Nieuwjaarsconcert

Kerstpakketjes voor de PI in Hoogvliet.
In december 2017 heeft onze toenmalige pastoraal
werkster mevr. Desiree Bühler geld gekregen en
daarmee wilde ze kerstpakketjes maken voor de
mannen die in de Penitentiare Inrichting (PI) van
Hoogvliet zaten. Tenslotte zijn zij tijdelijk medeparochianen! Met een aantal enthousiaste vrijwilligers
werden toen zo’n 100 kerstpakketjes samengesteld.

Op zondag 12 januari wordt in de Dorpskerk het
nieuwjaarsconcert georganiseerd. Aanvang om
14.00 uur (kerk vanaf 13.30 uur open).
Zoals gebruikelijk zal tijdens de pauze Glühwein
worden geschonken en kan men genieten van
overheerlijke oliebollen.
Het concert wordt verzorgd door:
Dagorkest Voorne Putten Rozenburg onder leiding van Robert Vorwald met medewerking van
sopraan Suzanne de Jonge.
Zij hebben een gevarieerd programma samengesteld waarmee de Stichting Koffieconcerten het
muzikaal seizoen wil openen. De toegang is gratis

Kerkbalans 2020
Actie Kerkbalans: Geef voor God

Deze werden in de PI afgeleverd om tijdens de twee
Kerstvieringen op 25 december te worden uitgedeeld. De mannen die deze vieringen bezochten
waren aangenaam verrast. In 2018 nam de gevangenispastor mevr. Ineke van de Par het stokje over.
Zij ontving geld van een speciaal fonds en ook toen
konden weer 100 kerstpakketjes worden gemaakt.
Het begon warempel op een traditie te lijken!
Ook dit jaar is er weer geld beschikbaar gekomen.
Na een bezoekje aan de Makro om inkopen te
doen, konden wij weer aan de slag. In elk kerstpakketje zat een Mariabeeldje of een reisicoontje of
een sleutelhanger met de afbeelding van de aartsengel Michael (patroonheilige van de gevangenissen!). Natuurlijk zaten er ook diverse lekkernijen in,
want in de gevangenis van Hoogvliet is een sober
regime. Weinig extra’s! Na de viering werden de
pakketjes samen met een sneetje kerststol, een

De (meer)waarde van de Kerk wordt zichtbaar
waar mensen God ontmoeten tijdens inspirerende
vieringen en omzien naar elkaar vanuit de liefde
die wij van God ontvangen. Eigenlijk is de waarde
van de Kerk niet in geld uit te drukken.
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Misschien is het juist daarom dat de actie Kerkbalans onmisbaar is voor de materiële voortgang van
wat de Kerk en het geloof zo waardevol maakt. Het
geloof dat we niet alleen voor onszelf mogen houden, maar waarvan we samen de dragers en verspreiders zijn.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken
in Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris
van de Raad van Kerken: 'Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het
Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en
zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland.
Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid
opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat
wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In
de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.'

Zo raakt Kerkbalans ook aan onze roeping als
christenen. Deelname aan de actie Kerkbalans is
een gift aan de kerk als gemeenschap van gelovigen die geïnspireerd door het evangelie, daden
van liefde doen. Door het kerkgebouw te bezoeken
worden we gevoelig voor de liefde van God, waarna we die liefde naar buiten toe mogen uitdragen.
Hoe groot of klein ook.
Een gift aan de kerk is daarmee een gift aan God!
U doet dit jaar toch ook mee?

Rommelmarkt
Ook de Rommelmarkt gaat in het nieuwe jaar op
dezelfde voet door, zij het met een grotendeels
vernieuwde inrichting en opstelling.
Bent u nieuwsgierig ernaar? Kom dan naar de verkoopdag op zaterdag 25 januari in het Jeugdgebouw aan de Achterweg tussen 9.30 uur en 13.00
uur.

De actie Kerkbalans gaat 18 januari van start. Uw
gift is meer dan welkom. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe dan mee
met de actie Kerkbalans. Door uw gift kunnen we
samen van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of
klein, ieder naar eigen vermogen.

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

▪ Zaterdag 11 januari - Pelgrimvaderskerk
14.00 uur: Gerard van der Zijden, orgel en Pelgrim
Brass, nieuwjaarsconcert.
▪ Zaterdag 11 januari - Oude Kerk, Charlois
16.00 uur: Matthijs Breukhoven, nieuwjaarsconcert.
▪ Zondag 12 januari, Dorpskerk Hoek van Holland
15.00 uur: Gerard van der Zijden en Greenport
Bones, nieuwjaarsconcert
▪ Zondag 12 januari - Laurenskerk, 15.00 uur
Hayo Boerema, de Laurenscantorij o.l.v. Wiecher
Mandemaker. A Spectacular Happy New Year!
Toegang vrij, wel reserveren en info via 010 2171717 en www.dedoelen.nl
▪ Zondag 19 januari - Paradijskerk, 14.00 uur
Wouter Blacquière
▪ Zondag 19 januari - Fonteinkerk, 15.00 uur
Thea Verhagen, orgel; Marie-Christine Goergen, fluit

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van
Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020.
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en
met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren
komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit
om te streven naar meer dan het gewone.

8

Vrijwilligers
U begrijpt dat deze vakanties nooit gerealiseerd
kunnen worden zonder vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk voor ouderen of mensen die wat
extra hulp nodig hebben kun je op verschillende
manieren invullen. Eén ding hebben de vrijwilligers
in ieder geval gemeen: zij hebben het hart op de
juiste plek, bieden een luisterend oor en begeleiden de gasten met veel enthousiasme. Plezier maken en aandacht geven. Dat is fijn, voor gasten
maar ook voor vrijwilligers. Als je jouw energie en
een week van jouw vrije tijd belangeloos wilt inzetten om de vakantiegasten een onvergetelijke
week te bezorgen, ben je van harte welkom in het
vrijwilligersteam.

Vakanties met aandacht
Gaat u (weer) mee?
Hebt u er al aan gedacht u in te schrijven voor de
vakanties georganiseerd door HetVakantiebureau.nl
van de Protestantse Kerk in Nederland?
Wist u dat het afgelopen jaar al meer dan 20 mensen uit onze gemeente hebben deelgenomen aan
deze vakantieweken, en dat zij zorgeloos hebben
genoten tijdens deze begeleide vakanties op prachtige locaties in Nederland.
Wat wilt u nog meer? Als u graag op vakantie wilt,
maar niet alleen wilt zijn of als u er tegenop ziet om
een vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor één
van de 76 vakanties van HetVakantiebureau.nl. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten.
Heeft u zorg nodig? Gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg, zoals u
dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor
u klaar.
Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter. Een dominee of pastoraal medewerker verzorgt de viering, en is beschikbaar voor een goed gesprek. Iedereen is welkom,
ook als u een andere geloofsopvatting hebt!

Collecte en presentatie
Zondag 19 januari wordt tijdens de collecte een
korte presentatie gegeven over de vakanties. Gecollecteerd wordt voor uitbreiding van het aantal
duofietsen.

Meerdere doelgroepen en themaweken
Naast de vakanties voor senioren (met of zonder
zorgbehoefte), worden ook vakanties georganiseerd
voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner (of
moeder/vader/vriendin) met dementie, voor mensen
met een visuele- of een licht verstandelijke beperking. Verder zijn er themaweken zoals:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Info
Riet van der Werff (diaken) tel. 0640019872
Zie ook: www.hetvakantiebureau.nl

‘Samen vieren’

voor Indische/Molukse deelnemers
voor mensen met intensieve zorg van 25-50 jaar
voor mensen met de ziekte van Huntington
voor gezinnen met een chronisch ziek of gehandicapt gezinslid
voor mensen met een meervoudige handicap
een week met een extra creatief programma
speciale weken met kerst en oud en nieuw.
diakonale weken op RCN vakantieparken voor
gezinnen die leven op bijstandsniveau

Op 22 januari is het 30 jaar geleden dat het Christelijk gemengd koor Rejoice begon met ‘de eerste
repetitie. Deze vond plaats in de Antwoordkerk en
stond onder leiding van dirigent Richard Vos, met
als eerste pianiste Tineke van Leeuwen. Inmiddels
30 jaar verder staat Rejoice al 19 jaar onder enthousiaste leiding van Ingrid Luijten-Poort. Vincent
van Dam begeleidt Rejoice al 18 jaar op piano/orgel. Bij repetities en medewerkingen in bejaardencentra en ziekenhuizen wordt Rejoice al
enkele jaren begeleid door Paul Sonneveldt.

Accommodaties
Deze zijn allemaal aangepast en prachtig gelegen
middenin de natuur en met een ruim aanbod aan
bezienswaardigheden en uitstapjes.

Dit 30 jarig bestaan geven wij het thema mee Samen Vieren’. Dat wil zeggen met u!
Daarom nodigen wij u uit voor de eredienst van
zondag 26 januari in de Dorpskerk. Hierbij zal
trompettist Dick Opmeer zijn medewerking verlenen en Rejoice en de samenzang begeleiden.

Financieel
Mochten de kosten een belemmering voor u zijn,
dan zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming.
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Voorganger is ds. Viola Huls. Aanvang 10.00 uur.
Na deze feestelijke dienst zorgt Rejoice voor
wat lekkers bij de koffie en thee.
Op zaterdag 21 maart geven wij ons jaarlijkse
concert, dat nu in het teken zal staan van 30 jaar
Rejoice. En ook dit willen wij ‘Samen Vieren’ met u.
Medewerking zal worden verleend door: Noortje
van Middelkoop, panfluit; Hendrie Westra, marimba; Vincent van Dam, piano en orgel. De algehele
leiding is in handen van: Ingrid Luijten-Poort.

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
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

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.

Rejoice zal tijdens dit concert enkele liederen uit
het oude repertoire ten gehore brengen, maar heeft
ook enkele nieuwe liederen ingestudeerd. Dit concert vindt plaats in de Dorpskerk en begint om
20.00 uur; de deur gaat om 19.30 uur open. De
toegang is gratis; ter bestrijding van onkosten zal
na het concert een collecte worden gehouden.

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

Bestuur en leden van Rejoice nodigen u van harte
uit deze dienst en dit speciale concert bij te wonen.
________________________________________

• 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.
• 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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• 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.

te getuigen van hun geloof, ook al betekende dat
de martelaarsdood.” Ook vandaag de dag worden
mensen vervolgd vanwege hun geloof en heeft de
Kerk te lijden.
Steun de christenen in Aleppo door Caritas Syrië
via een gift op het rekeningnummer van het bisdom
Rotterdam NL30 INGB 0000 4643 04 o.v.v. Caritas
Syrië.

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

(Bron: Bisdom Rotterdam)

Stille Omgang 2019

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

De Stille Omgang is dit jaar zeer goed bezocht. Wij
hadden bijna twee volle bussen met pelgrims richting Amsterdam. Alles verliep vlekkeloos. Er was
een nieuwe tijdsplanning waarbij het de bedoeling
was om een half uurtje eerder te vertrekken. Dat
was best even wennen en lukte ook nog niet helemaal. Wij willen het komende jaar nog iets eerder
vertrekken, zodat bij aankomst iedereen iets meer
tijd heeft voor een sanitair bezoek. Wij zijn dan
zeker op tijd in de kerk om de eucharistieviering
mee te vieren.

Nieuws uit het bisdom
Kerstactie bisdom Rotterdam:
Steun christenen in Aleppo.
Op de kerstkaart die Mgr. Van den Hende verstuurd heeft, vraagt de bisschop aandacht voor
hulp aan de christenen in Syrië: “Velen zijn gevlucht, anderen zijn gebleven. Helpt u bij gelegenheid van Kerstmis mee om de aanwezigheid van
de christenen in Aleppo mogelijk te maken? Help
hen opnieuw een bestaan op te bouwen.”
De aandacht die de bisschop met zijn kerstkaart
vraagt voor de christenen in Syrië staat niet op
zichzelf. Al eerder waren er collectes voor Caritas
Syrië tijdens de Nationale Bedevaart Brielle in 2019
en in 2018. Beide keren gaf de secretaris van de
Katholieke Vereniging voor Oecumene, Geert van
Dartel, daarbij een indringend getuigenis. In april
2018 bezocht hij ook het graf van graf van Pater
Frans van der Lugt in Homs: “Ik heb de mensen
ontmoet die het werk van Caritas Syrië doen. Ik
heb de onvoorstelbare verwoesting gezien in de
grote steden. Maar ik ben vooral onder de indruk
van de veerkracht en de vitaliteit van de mensen in
de kerkgemeenschappen die er onder de oorlogsomstandigheden het beste van maken.”
Caritas Syrië is een organisatie van de Katholieke
Kerk in Syrië. De projecten richten zich op armenhulp, onderwijs, medische zorg, huisvesting, psychosociale zorg en ouderenzorg.
“De eerste eeuwen van de Kerk waren eeuwen van
vervolging. De meeste apostelen en grote groepen
christenen werden gedood vanwege hun geloof in
Christus”, preekte de bisschop in zijn homilie tijdens de Nationale Bedevaart Brielle op 6 juli 2019.
Vervolging hebben ook de Martelaren van Gorcum
meegemaakt. “De Martelaren van Gorcum werden
tegemoet getreden met dreiging. Ze moesten hun
geloof loslaten, de trouw aan de paus en het geloof
in de eucharistie. Maar ze zijn moedig gebleven om

Laat of te laat aanmelden
Een nieuw fenomeen is dat pelgrims zich steeds
later aanmelden. Dit maakt het organiseren moeilijker. De kans bestaat dan dat er dan geen extra
grote bus meer besteld kan worden. Het bestuur
wilt graag allen gelegenheid bieden om de pelgrimage naar Amsterdam te maken. Meldt u zich
daarom op tijd aan zodat u verzekerd bent van een
plek in de bus.
Meer respect en waardering
Vanuit de Amsterdamse winkeliers, gelegen aan
onze route, ontstaat gelukkig steeds meer respect
voor de Stille Omgang. Dit merken wij ook in de
pelgrimage. Er is meer ruimte gemaakt in de straten, opdat wij erdoor kunnen. Zo worden door de
Stille tocht in Amsterdam velen aangeraakt met de
liefde van God die wij samen uitstralen.
Jubileum
Dit jaar herdenken en vieren wij dat 675 jaar geleden het Mirakel in Amsterdam heeft plaatsgevonden.
Thema 2020
Het gekozen thema voor 2020 luidt: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….”
Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J., ‘Liefde en
luisteren’.
Met de stilte van ons luisteren geven wij ruimte aan
het spreken van een ander. Luistert iemand echt,
dan voelt de spreker zich vrij en meer zichzelf.
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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.

Wie echt luistert wil geen advies geven of macht
hebben. Voor ons: proberen te luisteren in de innerlijke stilte, naar het woord van God? Dan kan
ook het woord binnenkomen als scheppende aanwezigheid vol liefde.

Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

Stille Omgang 2020 en aanmelden
De komende Stille Omgang wordt gelopen in de
nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart.
Zet het in uw agenda en meldt u zich aan bij uw
plaatselijke contactpersoon of via het secretariaat.
Kent u nieuwe pelgrims? Breng hen met ons in
contact via:
▪ telefoonnummer / whatsapp: 06-50894495
▪ per e-mail: info@destilleomgang.nl.
Maar aanmelden kan natuurlijk ook al via de website: www.destilleomgang.nl < aanmelden >

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

Tenslotte
Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang voor Rotterdam en Omstreken, wenst u en de
uwen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend
Nieuwjaar.
Claudius van 't Westende Meeder, voorzitter

Hoogvliet / Pernis

Zo. 12 jan.
09.15 uur
Priester:
Koster:
Lector:
Collectanten:

Doop van de Heer.
Eucharistieviering.
pater P.H. van de Veer.
dhr. C. van Schöll.
lid van het koor.
dhr. Matos en dhr. Boef.

14.00 uur

Priester:
Kosters:

Eucharistieviering voor de
Antilliaanse Geloofsgemeenschap.
m.m.v. Antilliaans Koor
Mensaheronan di Pas.
pater A. Toppo.
dhr. N. Evertsz en dhr. N. Paulina.

Ma. 13 jan.

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 16 jan.

10.00 uur Eucharistieviering.

2de Zondag door het jaar.
Woord- en Communieviering
m.m.v. Antilliaans Koor 'Mansahero
nan di Pas'
Voorganger: mw. L. Janssen-Impens.
Koster:
dhr. W. Tempelaars.
Lector:
dhr. L. Janssen.
Collectanten: mw. Van Oossanen, mw. De Groen.
Zo. 19 jan.
09.15 uur

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij
open voor rust, gebed, stilte en meditatie op:
maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden:
maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur;
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl
BESTUUR
Beheercommissie Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325.;
e-mail: leon_janssen @ zonnet.nl;
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Ma. 20 jan.

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 23 jan.

10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 26 jan.
09.15 uur
Priester:
Koster:
Lector:
Collectanten:

3de Zondag door het jaar.
Eucharistieviering met samenzang
pastoor J.C.F.M. Smulders.
dhr. W. Tempelaars.
mw. L. Martis.
mw. Borges, mw. Plantijn,
dhr. en mw. Ayranci.

Hij volgt pater Tran op, die op 25 december voor het
laatst in een eucharistieviering in onze kerk voorging.
Vanaf deze plaats willen wij pater Tran bedanken voor
zijn inzet. Wij hopen dat pater Toppo zich gauw thuis zal
voelen in onze parochie H.H. Nicolaas Pieck en gezellen.

Uit de parochie
Jarigen: zie bladzijde 20.

Léon Janssen pastoraatgroep Mariakerk

Overledenen

Overleden op:
2 nov. Dhr. Barteld Klompe.
19 nov. Dhr. Julius Kroese.
19 nov. Dhr. Johannes van Beek.
23 nov. Dhr. Arie van Hanswijk.
5 dec. Laurentius Johannes Muris
9 dec. Elisabeth Maria Catharina MeijndertJaspers
10 dec. Louis Raben
12 dec. Hermanus Hendrikus Leerentveld
24 dec. Wilhelmina
Cornelia
Maria
SmitNaastepad
28 dec. Victoria Maria Filomena Zimmerman

Kerstspel 2019
Kinderen spelen het Kerstverhaal
Ook dit jaar was er op kerstavond in de Mariakerk
om half zeven een kinderkerstspel.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.

Een nieuw gezicht
Op zondag 1 januari mochten wij een nieuwe priester
verwelkomen in onze Mariakerk.

Al in november werd er door de kinderen begonnen
met oefenen. Ook werden de bekende kerstliedjes
ingestudeerd door een klein kinderkoortje. Tijdens
het kerstspel werd het bekende kerstverhaal voorgelezen en speelden de kinderen de diverse rollen.
Een aantal van hen had een stuk tekst uit het hoofd
moeten leren, maar voor de kinderen die de rol van
schaap mochten spelen was die tekst slechts een
simpel: “Bèèèh…!”

Zijn naam is Albert Toppo SVD. Hij is lid van de congregatie van de Missionarissen van Steyl ofwel het Gezelschap van het Goddelijke Woord (Societas Verbi Divini
of kortweg SVD). Hij is nog erg jong (33 jaar) en werd na
zijn studie in 2017 tot priester gewijd.
Hij is afkomstig uit India en is sinds 2018 in Nederland.
Hij heeft zich verdiept in onze taal en spreekt die al aardig. Hij vindt het wel een lastige taal, maar dat horen wij
als Nederlanders wel vaker.
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Ook dit jaar was de glansrol natuurlijk weggelegd
voor het kind Jezus, zijn rol werd met verve gespeeld door een echte baby!

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, alle spelers en
muzikanten, alle bezoekers en mensen die hebben
gedoneerd.
Léon Janssen

De Grote Witte Tent
Eh... wie?
GWT staat voor Grote Witte Tent. We zijn een organisatie die al meer dan 55 jaar kerk- en recreatiewerk organiseert in Luxemburg. Elk jaar zijn daar
duizenden Nederlanders en Vlamingen op vakantie. Als GWT teamlid organiseer je samen met je
team voor de campinggasten allerlei verschillende
activiteiten, zoals kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, droppings, kampvuur, sporttoernooien enz.
Dit is een oproep om twee weken vrijwilligerswerk te doen in Dillingen, Luxemburg.
Ben jij:
▪ christen
▪ een echte teamplayer
▪ tussen de 18 en 28 jaar
▪ iemand die het leuk vindt om activiteiten te organiseren
▪ niet bang je handen uit de mouwen te steken
▪ iemand die het leuk vindt om te werken met
mensen van verschillende leeftijden
▪ flexibel en super-enthousiast?

Met dank aan de moeder wier kindje ze mochten
‘lenen’.

Dan is de GWT op zoek naar jou! Door middel van
al onze activiteiten en jouw houding als teamlid
willen we iets van God laten zien.

De mensen in de kerk hebben van dit kerstspel, dat
haast een traditie aan het worden is, zeker genoten.
Aan het einde van de
viering mochten de
aanwezige kinderen
in de kerk naar voren
komen om de kribje
met de baby te bewonderen.

}}}

Een vrijwilliger aan het woord: "Bij de GWT heb ik
heel veel lol gehad, maar ik ben er ook echt gegroeid. Toen ik voor het eerst meeging, was ik nog
vrij verlegen en hield ik mij op de achtergrond. Bij
de GWT is dat echt veranderd en ben ik zelfverzekerder geworden".
Een anders-dan-anders vakantiebesteding, iets
voor jou?
Wat bieden wij jou?
▪ een te gekke ervaring van 2 weken teamwork in
Dillingen, Luxemburg
▪ de mogelijkheid om studiepunten te behalen
voor sommige opleidingen.

Ook brachten ze cadeautjes mee die
werden geschonken
aan kinderen, aangesloten bij de Voedselbank in Hoogvliet, die weinig hebben en zelden
iets krijgen.
Een mooi gebaar.
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

▪ een interkerkelijke omgeving waarin je mensen
uit diverse kerken ontmoet
▪ een leerzame en uitdagende tijd
▪ een verplicht voorbereidingsweekend waarin je
jouw team leert kennen, het programma
▪ voorbereidt en toegerust wordt voor het werk.
Heb je vragen of wil je je aanmelden: Mail Lianne
van der Hek: teamleden@grotewittetent.nl of bel
haar: 0252-685183. Check voor meer info en een
impressie van vorig jaar:
facebook.com/grotewittetent

Landelijk kerknieuws

ADRESGEGEVENS

Paus over Wereldvrededag
In zijn boodschap voor Wereldvrededag, woensdag
1 januari 2020, riep paus Franciscus op te blijven
geloven in de mogelijkheid van vrede. Vrede zou
niet voort moeten komen uit het bezweren of juist
aanwakkeren van angst, bijvoorbeeld met inzet van
kernwapens, maar gebaseerd moeten zijn op wederzijds vertrouwen in onderlinge relaties.
De paus signaleert vreselijke beproevingen van
burgerlijke en internationale conflicten, die vaak
nog verergerd worden door meedogenloos geweld.
‘Iedere oorlog blijkt in werkelijkheid broedermoord
te zijn, die het project van broederschap zelf, dat
staat geschreven in de roeping van de mensenfamilie, vernietigt’, zegt de paus. Paus Franciscus
laat met het evangelie van Matteus zien dat vrede
begint met het vermogen om elkaar te vergeven.
‘Wij laten ons leiden door de passage uit het evangelie die het volgende gesprek tussen Petrus en
Jezus weergeeft: “Heer, als mijn broeder tegen mij
misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven?
Tot zevenmaal toe?”. En Jezus antwoordde hem:
“Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot
zeventigmaal zevenmaal” (Mat. 18, 21-22).

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33
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.

Deze weg van verzoening roept ons op in de diepte
van ons hart de kracht te vinden van de vergeving
en het vermogen elkaar als broeders en zusters te
erkennen. In vergeving te leren leven doet ons
vermogen om vrouwen en mannen van vrede te
worden, toenemen.

• 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.

“Vóór alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid van vrede, te geloven dat de ander dezelfde behoefte aan vrede heeft als wij. Hierbij kan ons
de liefde van God voor ieder van ons, een bevrijdende, onbegrensde, belangeloze, onvermoeibare
liefde, inspireren”, zegt de paus. Hij wenst iedere
persoon toe: “wanneer hij op deze wereld komt,
een bestaan van vrede te kennen en ten volle de
belofte van liefde en leven die hij in zich draagt, te
mogen ontwikkelen”.

• 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

(Bron: Actueel)

_________________________________________
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• Pastoraal team voor

Website

De Kulk:
De Sluis:
Meeuwenhof:
Rietplaat:
Siloam:

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

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.: J.H. Vos, tel. 2162992
e-mail: koosvos@planet.nl
secretaris: A.C. Dronkert, tel. 0181-660367;
e-mail: ariedronkert @ hetnet.nl
Penningm.:
P. van Veelen, tel. 2161800
e-mail: p.vanveelen1@upcmail.nl
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.
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

• Kerk:

Op 12 jan. (HA): dhr. Woudstra, mw. Groen, mw.
Van der Maar, mw. Van der Werff, mw. Bierenbroodspot; lector: dhr. Van Veelen
Op 19 jan.: dhr. Vos, mw. Leeuwestein; lector: mw.
Groenendijk

▪ 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

Organisten

• Collectebonnen

12. jan. dhr. De Rijke

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.

19 jan. dhr. Mout

Commissie van ontvangst
12 jan.: mw Groot Bramel, mw. Hallema,
dhr.Fossen, mw. Leeuwestein.
19 jan.: dhr. Vervat, dhr. en mw. Oldenhuis .

Beheer gebouwen

Collecte, toelichting

• 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

Zie ook DiacoNieuws

19 januari - PKN - Missionair

Een goed verhaal
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat
de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een
bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar
ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor
de ander, voor onze naaste of de omgang met de

Hulpverlening

• Autodienst
J.S. Heutink, tel. 06-82457044.
• Kerkradio (kerkdiensten via internet)
M.C. Fossen, tel. 4168202; A. Wols, tel. 4382828.
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natuur. Bijbelse verhalen nodigen ons uit deze te
vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met
de mensen om ons heen.
Onze landelijke kerk
maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt
initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van de
Protestantse Kerk.
Geef aan de collecte
of maak uw bijdrage
over op bankrekening NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse
Kerk o.v.v. Missionair.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Door gebruik te maken van een dergelijke fiets
kunnen gasten die gewoonlijk niet meer kunnen
fietsen, toch een tochtje maken. Deze fietsen zijn
heel erg duur, namelijk ca. € 7000.
Graag bevelen wij deze collecte bij u aan.
Uw diakenen.
Zie verder het artikel op bladzijde 8.

Hulp bij: Kerkbalans 2020
Vanuit de Aalkaar pastorie
Van 18 januari t/m 1 februari wordt de Actie
Kerkbalans gehouden. Het aantal lopers voor deze
actie wordt steeds minder.
De vraag aan u is of u de leden van het College
van Kerkrentmeesters wilt helpen om een deel van
de enveloppen in de week van 20 tot en met 24
januari weg te brengen naar en daarna in de week
van 27 tot en met 31 januari op te halen bij een
aantal gemeenteleden en in te leveren in de
Dorpskerk.

Het liep ineens anders. Nadat ik had gezegd,
waarom ik tegen het eind van de middag toch nog
even bij de huisarts langs wilde gaan, kreeg ik als
reactie dat de huisarts naar mij toe zou komen en
dat de ambulance ook al onderweg was. Dat was
even schrikken.
Eenmaal aan de monitor bleek er sprake te zijn van
hartritmestoornissen, gelukkig van een niet gevaarlijke soort. Bij de spoedeisende hulp bleek later dat
er ook geen infarct was geweest, maar ik moest
toch een nacht op de hartbewaking blijven. De volgende ochtend mocht ik naar huis.
Ik wacht af wat de arbo-arts gaat zeggen over weer
aan het werk gaan. De komende tijd zult u me
soms dus nog niet zien waar u dat misschien wel
verwacht had.
Ondertussen hebben wij weer een reden om u te
danken, ditmaal voor de vele wensen van beterschap die we mochten ontvangen. Die hebben ons
goed gedaan!
Hopelijk gauw weer tot ziens in de gemeente.
ds Robert Wilschut

Wij hopen dat u op zondag 19 januari na de kerkdienst zich wilt melden in de Dorpskerk voor hulp
daarbij. Dan ontvangt u ook nadere informatie.
Wij hebben uw hulp hard nodig!!
Misschien mogen we dan ook uw naam noteren
voor het volgend jaar om weer mee te helpen.
Bij voorbaat dank daarvoor.
Het College van Kerkrentmeesters.

DiacoNieuws
Collecten

12 januari - Avondmaal - Kinderen in de Knel
Op zondag 12 januari is de avondmaalscollecte,
zoals gebruikelijk, bestemd voor Kinderen in de
Knel, een project van Kerk in Actie.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Nieuw jaar
Allereerst wil ik u allemaal een heel goed en gezegend 2020 toewensen. We zijn weer een nieuw
jaar in gegaan, niet wetend wat dit jaar ons zal
brengen. We weten niet eens wat ons een nieuwe
dag zal brengen.

19 januari - HetVakantiebureau.nl
Op deze zondag is de diaconale collecte bestemd
voor de uitbreiding van het aantal duofietsen voor
gasten van HetVakantiebureau.nl.
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De toekomst ligt, op alle gebieden, in Gods hand
besloten. Met Hem zijn we, ook in dit nieuwe jaar,
veilig en mogen we ons geborgen weten. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ons geen nare dingen
zullen overkomen. Op de één of andere vreemde
manier behoedt God ons daar niet voor.
En tóch mogen we Hem vertrouwen. Daarin de
balans vinden, in relatie met Jezus Christus, is altijd opnieuw een uitdaging. Ik wens u die balans
van harte toe.

Jongerengespreksgroep
De volgende jongerengespreksavond staat gepland op dinsdagavond 21 januari om 20.00 uur.
Het onderwerp is nog niet bekend; de ervaring
heeft geleerd dat er zich altijd wel iets aandient
waar we een avond over praten, afdwalend naar
alle kanten, want ook dat hoort erbij.

Ik wil u, mede namens Yvonne, hartelijk bedanken
voor de kaarten met al uw goede wensen. We waren er erg blij mee, fijn dat u hierin aan ons denkt
en bij ons betrokken bent.

Ds. Viola Huls

Rest mij om u gezegende weken toe te wensen,
gedragen door Gods liefde.

Kerkelijk Bureau

Talentenproeverij
Om nou te zeggen dat de telefoon bij ons roodgloeiend staat…..nou, nee. Om precies te zijn heb
ik twee aanmeldingen gekregen van mensen die
hun gaven willen delen met anderen.
Dat is niet zo veel. Dus ik doe nog maar eens een
oproep aan u. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we
allemaal iets kunnen, waar een ander in mag delen. Omdat het leuk is om ook te doen, omdat het
lekker is om van te proeven in letterlijke zin.
Kortom, raap uw moed bij elkaar en neem contact
met mij op. Dan komen we er samen uit hoe we uw
talent met anderen kunnen delen.

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

▪ Kerkelijke Stand
[Zie de afzonderlijke bladzijde]

▪ Collecteverantwoording
Diaconie:
Kerk:
Deurcoll.:
€ 113,60 € 102,70
€ 73,05
Diaconie:
Kerk:
Deurcoll.:
Op 22 dec.
€ 149,60 € 155,05
€ 76,45
KiA-Ki/dK:
Kerk:
Deurcoll.:
Op 24 dec.
€ 348,77 € 243,07 € 114,77
KiA-Ki/dK:
Kerk:
Deurcoll.:
Op 25 dec.
€ 415,05 € 265,99 € 160,95
Diaconie: Kerk: Deurcoll.:
Op 29 dec.
€ 106,41
€ 99,80
€ 55,35
Hulp Mol:
Kerk:
Deurcoll.:
Op 5 jan.
€ 427,85!* € 132,61
€ 73,55
* Naar zeggen is dit het hoogste bedrag ooit voor
één collecte. Geweldig. Bedankt!
Op 15 dec.

Op 26 januari gaat de preek er natuurlijk ook over.
De laatste zondag van de Gebedsweek voor de
eenheid verdiepen we ons in de buitengewone
vriendelijkheid van de inwoners van Malta. Een
prachtig eiland dat de laatste tijd weliswaar niet zo
positief in het nieuws is, maar dat vele schatten
herbergt.
U komt toch ook?
Lectio Divina
Ik had het u vorig jaar al beloofd. En ik had er, geloof ik, bij vermeld dat het in november zou komen.
Zoals u gemerkt hebt is dat niet gelukt. Maar in
januari gaan we het toch proberen: een Lectio Divina bijeenkomst. U bent welkom bij ons thuis.
We gaan ons verdiepen in een stukje bijbeltekst op
de manier zoals dat door monniken van heel vroeger is ontwikkeld. En we hopen te ontdekken dat
die manier ook voor ons nog steeds actueel is. Zo
kan God, nog steeds, tot ons spreken door zijn
Woord. Natuurlijk spreekt Hij op vele verschillende
manieren tot ons. Maar het is mooi om ons hierin
weer eens speciaal met elkaar te verdiepen.

▪ Giften (contant)
Diaconie
• algemeen:
€ 10,00 van NN via mw. Pons (na kerstviering)
Kerk
• algemeen
€ 10,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 50,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
• bloemenpot
€ 10,00 van NN via mw. Dalm
Diversen over december:
• koffiepot:
€ 98,50t
▪ ‘kerkjes’:
€ 4,75
• Zendingsbus:
€ 5,15

U bent welkom op donderdagavond 23 januari
om 20.00 uur, op de Platte Driedijk 49.
In februari en maart volgen er dan wel weer twee
‘gewone’ Bijbelgespreksgroepen. Ik ben van plan u
mee te nemen (in eerste instantie in figuurlijke zin)
naar het beroemde schilderij van Jan van Eyck:
Het Lam Gods. Ter voorbereiding op Pasen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
_________________________________________
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Hoor het ondenkbare
De Sunshine Cleaners hoorden het ondenkbare:
muziek in Bonhoeffers gevangenisgedichten.
Predikant Piet van Die: “Wat hebben Bonhoeffer en
popmuziek met elkaar te maken? Niets, zou je zeggen. Het zou zelfs kunnen vloeken.
En toch werden ze geslaagd bij elkaar gebracht door
de Sunshine Cleaners, die Bonhoeffers gevangenisgedichten op muziek hebben gezet. De status van
Bonhoeffer is inmiddels zo onaantastbaar en bijna
sacraal, dat een pop-versie van zijn gedichten al snel
banaal zou kunnen worden. Maar dat is geenszins
gebeurd. Integendeel, wat een integer werk!” Hoor
óók het ondenkbare bij een mini-concert van de
Sunshine Cleaners.

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

Grijp het onhoorbare
Ds. René de Reuver, scriba generale synode, grijpt
het onhoorbare in een KIiederkerkviering over psalm
146 ‘Loof de Heer, mijn ziel’.
Laat uw ziel beroeren door al ontdekkend de inhoud
van deze psalm op een nieuwe manier tot u te laten
spreken. Zing, wees creatief, bid om het onhoorbare
te grijpen met uw stem, uw handen en uw hart.

Nieuwjaarsontmoeting Protestantse Kerk:
Denk het ongrijpbare, hoor het ondenkbare
en grijp het onhoorbare
Op donderdag 16 januari is er een nieuwjaarsontmoeting speciaal voor ambts- en taakdragers van de
Protestantse Kerk. Kom om inspiratie op te doen
voor het nieuw jaar.
Het thema van de nieuwjaarsontmoeting is: 'De Ziel'.
De ziel is het ongrijpbare denken.
Het ondenkbare horen. Het onhoorbare grijpen.

Aanmelden via de website van de PKN:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/welkom-opde-nieuwjaarsontmoeting-van-de-protestantse-kerk/

______________________________________

De nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (Joseph
Haydnlaan 2a in Utrecht). Inloop vanaf 16.30 uur.
Programma start om 17.00 uur en eindigt om 19.00
uur.
Denk het ongrijpbare
Jurjen de Groot, algemeen directeur van de dienstenorganisatie, denkt het ongrijpbare en ziet voor
zich dat de Protestantse Kerk er moet zijn voor 17
miljoen Nederlanders - kerkgaand of niet. Daarover
wordt hij geïnterviewd door ds. Anne-Meta KobesGerritsen uit Heerenveen.
Theoloog A.A. van RüIer: “Het gaat erin de kerk centraal om zieltjes te winnen [...] want die zieltjes moeten zielen worden.” Volgens Sake Stoppels (beleidsmedewerker dienstenorganisatie) zet Van Ruler
daarmee het gesprek op scherp: “Want zo komt
werving als een boemerang bij onszelf terug: heeft
mijn ‘zieltje’ in de kerk kunnen uitgroeien tot een
volwassen ziel? Heeft mijn christen-zijn mij geholpen
te leren leven, heeft het bijgedragen aan mijn menswording? En zouden wij in onze geloofsgemeenschap nieuwkomers kunnen helpen om hun ziel te
‘verkennen’ en groeien in mens-zijn?”
Volgens Stoppels zou elke gemeente dit soort vragen onder ogen moeten zien. “Hoe kan dat betekenis krijgen voor 17 miljoen Nederlanders?” vraagt
Jurjen de Groot zich af.
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In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

Activiteiten HetVakantiebureau.nl
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_____________________________________

_____________________________________
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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, 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
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.

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
_____________________________________________

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND
De afdeling Hoogvliet is opgeheven.
_____________________________________________
Klusjes? Graag!
Heeft u kluswerk voor binnen en buiten? ►

► Dan kunt u bellen met de heer Jasja Arzumanian,
telefoon 4720068 of 06-51019423.

_____________________________________________________________________________________

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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