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Luisteren met herkenning
Het zal u bekend zijn dat ik door hartklachten minder werkzaamheden verricht. Om precies te zijn:
omdat ik met hartritmestoornissen een nacht in het ziekenhuis heb doorgebracht heb ik me eerst helemaal ziekgemeld en momenteel doe ik alleen kerkdiensten en enkele vergaderingen.
Gelukkig hoef ik niet thuis in een hoekje te gaan zitten. Daardoor kon ik wel op de nieuwjaarsontmoeting aanwezig zijn. Daar heb ik met diverse gemeenteleden kunnen praten. Het valt me op dat
ik ineens heel veel meer mensen ken die ook wel eens met deze klachten te maken hebben gehad.
Nou ja, voor sommigen waren die klachten veel erger dan de mijne. Ik heb geen hartinfarct gehad.
Hoe dat voelt weet ik niet. Van anderen hoorde ik nu voor het eerst dat ze heel goed weten wat ritmestoornis is. Of ze vertelden dat ook zij op een gegeven moment door hun lichaam tot de orde
werden geroepen: je kunt niet meer hetzelfde als toen je twintig was! Of ze vertelden ronduit hoe ze
zelf dankzij enkele ingrepen verder konden – anders had het er voor hen heel anders uitgezien.
Ik snap dat heel goed: als je weet dat je gesprekspartner ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt als
jij, kun je daar gemakkelijker over praten. Je hoeft niet zoveel uit te leggen. Niet wat je gevoeld hebt
door je ziekte of je omstandigheden. En ook niet “wat er door je heen ging”. De pijn is voor beiden
dezelfde geweest. En de misschien wel heel angstige gedachten heb je met elkaar gemeen.
Nou ja, elke situatie is weer verschillend dus het hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar de gedeelde
ervaring schept toch een band. Niet voor niets zijn er voor allerhande soorten ziekten en problemen
ook lotgenotengroepen. Daar kun je makkelijk praten, want iedereen weet wat je bedoelt.
In vergelijking hiermee kan ik veronderstellen dat maar weinig mensen dezelfde klachten rond hun
keel en neus hebben zoals ik die ken. Daar begint nou nooit iemand zomaar over, terwijl ik me
daarvoor toch verschillende malen ziek heb moeten melden. Geeft niks hoor, met die klachten valt
goed te leven!
Maar dit zet mij opnieuw wel wat aan het denken over mijn werk als dominee. Iedereen zegt bij mijn
stemklachten meelevend dat dat bij mijn vak toch wel erg lastig is. Maar ik zie mezelf eerder als beroepsluisteraar dan als beroepsspreker. De dominee (of de pastoor of de ouderling of de pastoraal
werker) moet vooral een luisterend oor bieden. En ik verbeeld me dat ik over het algemeen vrij goed
kan luisteren.
Of zie ik dat misschien toch helemaal verkeerd? Ik weet toch niet wat het is om ongeneeslijk ziek te
zijn of om een geliefde te hebben verloren aan de dood? Ik weet toch niet wat het is om werkloos te
zijn of met een invalide lijf te moeten leven? Ik weet toch niet …
Kun je alleen echt begrijpen wat de ander meemaakt als je het zelf ook hebt meegemaakt? Kun je
alleen luisteren met herkenning? Dat is een vraag waar ik in deze weken wat mee aan het stoeien
ben.
Het is denk ik toch niet het geval. Mijn eigen ervaring in het omgaan met verlies door de dood is
heel beperkt. Maar door met honderden mensen in gesprek te zijn geweest over wat het betekent
met het verlies om te gaan heb ik er toch wel een idee van en heb ik kunnen delen in het verdriet en
de moeiten van het verlies. Nee, ik heb de pijn zelf niet (veelvuldig) gevoeld. Maar ik heb deze wel
in vele gedaanten gezien en herkend en ik kan daardoor soms zelfs een beetje helpen bij wie dit
ook nog niet eerder meemaakte.
Natuurlijk heb ik fouten gemaakt met het luisteren. Ik snap echt niet alles zomaar in één keer. Het is
geen probleem om te vragen wat je niet weet of niet hebt begrepen, maar je vragen verraden soms
dat je er wel heel erg ver naast zit. Soms maken ze dan ook een einde aan de communicatie en dat
heb ik heus wel eens veroorzaakt. Ik heb dat wel moeten leren, omgaan wat ik niet heb begrepen.
Maar door in mijn eigen woorden terug te geven hoe ik iets begrepen heb heeft de ander de kans
om dit weer aan te vullen of te corrigeren. Daar kom je samen dus verder mee.
Of ik een goede luisteraar ben moet u me maar eens vertellen als een gesprek daar aanleiding toe
geeft. Of durf het te zeggen, wanneer ik laat blijken dat ik u niet gehoord heb. Want dat kan natuurlijk heel goed gebeuren. Maar ik hoop in elk geval nog vele levenservaringen met u te kunnen delen,
om zo steeds beter te luisteren met herkenning.
Ds Robert Wilschut
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 26 JANUARI 2020

ZONDAG 9 FEBRUARI 2029

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

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
m.m.v. Chr. Koor 'Voices'
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Mieke Mevius
Kinderoppas: Aukje Kempff

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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pater P.H. van der Veer,
eucharistieviering
m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria'
Kinderwoorddienst

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

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

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN - JOP: Sirkelslag
Deurcollecte: realiseren glaskunst
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. 1.KiA- werelddiaconaat: Kameroen
2. PKN: catechese en educatie
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
R.K.: Eigen parochie

ZONDAG 2 FEBRUARI 2020
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
bediening van de H. Doop
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Carin Langbroek
Kinderoppas: Dineke en Susanne van Veelen

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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pater Y. Konchenko,
eucharistieviering
met samenzang
Kinderwoorddienst

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

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

Vast rooster

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

‘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’

_________________________________________

(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

COLLECTEN:
Prot.
R.K.:

1.KiA- werelddiaconaat: Oeganda
2. Kerk
Deurcollecte: realiseren glaskunst
1. Eigen parochie;
2. Groot onderhoud

• 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
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Bijbelleesrooster

Zo. 10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO
19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim”
Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”
Di. 18.45 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan.
Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor
'Mensaheronan di pas'.
20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices”
Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

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

Actueel

Zaterdag 25 januari
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommelmarkt ten bate van de Prot. Gemeente
Maandag 27 januari
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
Dinsdag 28 januari
18.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).
Woensdag 29 januari
20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).
Donderdag 30 januari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Vrijdag 31 januari
19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor
Hoogvliet' (O).
Zaterdag 1 februari
10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Bezorgen van spullen voor de rommelmarkt ten
bate van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.
Zondag 2 februari
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H.
Communie (K).
Maandag 3 februari
20.00 uur Mariakerk. Beheercommissie (K).
Dinsdag 4 februari
19.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).
20.00 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
20.00 uur Mariakerk. Interkerkelijke Activiteiten
Commissie (O).
Woensdag 5 februari
10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O).
14.00 uur De Aanbouw. Verg. Protestantse
Vrouwendienst (P).
Donderdag 6 februari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
Vrijdag 7 februari
19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).
Zondag 9 februari
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H.
Communie (K).
14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert; toegang vrij.

26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari

Psalm 139:1-12
Psalm 139:13-24
Spreuken 3:1-20
Spreuken 3:21-35
Spreuken 4:1-13
Spreuken 4:14-27
Psalm 149
Matteüs 5:1-12
Matteüs 5:13-26
Matteüs 5:27-37
Matteüs 5:38-48
Deuteronomium 28:1-14
Deuteronomium 28:15-26
Deuteronomium 28:27-44
Deuteronomium 28:45-57
Deuteronomium 28:58-69

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

Mw. E. Makkinga-Boer, Ankerkuilstraat 40
Zorgcentrum 'Meeuwenhof', (tijd.)
(Alverstraat 141, 3194 TD Hoogvliet)

Mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12
Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’
(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Dhr. A. de Knegt, Othelloweg 359

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt
Geestelijk verzorger: ds. E.A. Bos
e-mail: ea.bos@leliezorggroep.nl

Kerkdiensten
Zondag 26 januari
10.30 uur ds. E.A. Bos, H. Avondmaal
Zondag 2 februari
10.30 uur ds. R.J. Wilschut
Zondag 9 februari
10.30 uur ds. E.A. Bos
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Een aantal van onze ‘kerkvrijwilligers’ zal meeverhuizen naar de zondag. Maar er zijn ook mensen
met een ‘dubbele pet’ op, die op zondagmorgen elders worden verwacht.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
ons eenmaal in de maand op de zondagmorgen
willen ondersteunen.
Uw hulp is wenselijk bij het begeleiden van de bewoners naar en vanuit de zaal. Ook tijdens de viering
is het waardevol wanneer er iemand naast de bewoner kan plaats nemen, hun de liederen bij wijst en
vooral er is voor de ander.
Maar, wanneer u muziek kunt maken op piano, keyboard of ander instrument bent u ook welkom.
Wanneer u belangstelling heeft om samen met onze
bewoners ‘ter kerke’ te gaan, kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorgers van Meeuwenhof
of Breede Vliet. Ook kunt u natuurlijk vrijblijvend op
een zondagmorgen een keer komen kijken.

Breede Vliet / Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

Breede Vliet: mw. Marijke Verzendaal
e-mail: m.verzendaal@argoszorggroep.nl
tel. 010-438 33 44

We zijn dankbaar dat we onze vieringen op deze
wijze kunnen voortzetten. Onze bewoners kunnen
hun geloof beleven, uiten en delen.
Voor het komende halfjaar zijn er kerkdiensten gepland op de zondagen:
16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni.
We streven ernaar om 10.30 uur te starten, vrijwilligers worden om 9.45 uur verwacht.
Naast de maandelijkse vieringen zijn er in onze huizen ook samenzangmiddagen en de ontmoetingsgroepen op de afdelingen. En hopelijk kunnen we
onze activiteiten ook verder uitbreiden. Hierover zullen we u in een later kerkblad weer bijpraten.
We hopen op warme belangstelling vanuit de gemeente en vertrouwen erop dat u ook de vieringen in
uw gebeden zult dragen. Zo zijn we, hoewel op verschillende plaatsen, verbonden met
elkaar als kerk van Christus.
Een warme groet,
Marianne van Maasacker, Marijke Verzendaal

Meeuwenhof: mw. Marianne van Maasacker
e-mail: m.vanmaasacker@argoszorggroep.nl
tel. 010-295 18 88

Een nieuw jaar, een nieuw begin
De verpleeghuizen Meeuwenhof en Breede Vliet
boden in het verleden verschillende manieren om
‘naar de kerk’ te gaan. Zo was er in Meeuwenhof de
maandsluiting en konden bewoners van Breede Vliet
regelmatig op een doordeweekse morgen een kerkdienst bijwonen. Ook waren er snoezelvieringen of
kon men de avondzang bezoeken.
Deze samenkomsten vonden alle op een gewone
dag in de week plaats. Verwarrend, want veel bewoners weten en voelen, dat juist de zondag een speciale dag is, een dag anders dan de andere dagen,
Dé dag waarop je naar de kerk gaat.

Rommelmarkt
De rommelmarkt is tijdens de winterstop helemaal
opnieuw ingericht. Ook staan er weer veel nieuwe
spullen uitgestald!
zaterdag 25 januari tussen 9.30 uur en 13.00 uur

Met ingang van het nieuwe jaar hebben we, praktisch
gezien, nu de mogelijkheid om regelmatig op zondagmorgen een kerkdienst te bieden voor onze bewoners en hun naasten. Deze vieringen zullen, wisselend worden voorbereid en geleid door de geestelijk verzorger van Meeuwenhof en van Breede Vliet.
In principe komen we, voorlopig, iedere derde zondag van de maand om 10.30 uur samen. Soms kan
dat een andere zondag in de maand zijn.
De kerkdiensten worden gehouden in de Koerzaal.
De eerste viering zal zijn op zondag 16 februari.
Hierin zal mw. Marianne van Maasacker voorgaan.
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Ook hebben we van Albert Heijn Hoogvliet pakken
melk gekregen en van Bakkerij Voskamp broden.
Netjes mandarijnen hebben we ingekocht.
Zo bij elkaar was het een mooi pakket.
Nu hebben we nog wat geld over, ook omdat de
buitenschoolse opvang die gevestigd is bij de Middelpuntschool via een actie van de dinsdaggroep
ook nog eens € 100,00 had opgehaald; ontvinden
we op dinsdag 7 januari.
Van dit geld en het overgebleven geld gaan we
extra zaken kopen, Als eerste willen we voor de
mensen die alleen halal vlees eten dit inkopen,
zodat zij ook weer een keer vlees krijgen.
Als we voldoende geld binnen krijgen willen we in
februari weer een keer tandenborstels en tandpasta kopen om uit te delen.
Ook toiletpapier staat nog op het lijstje. Deze zaken
zitten nooit in de pakketten en kopen we alleen als
het ergens in de aanbieding is, zodat we dat nog
eens kunnen herhalen.

Dank
Langs deze weg willen wij iedereen die ons heeft
gesteund na het overlijden van mijn man

Gijs van Raamsdonk

hartelijk bedanken.
Joke van Raamsdonk-Speksnijder en familie

‘SAMEN VIEREN’
Op 22 januari is het 30 jaar geleden dat het Christelijk gemengd koor Rejoice begon met ‘de eerste
repetitie en vond plaats in de Antwoordkerk. Deze
stond onder leiding van dirigent Richard Vos, met
als eerste pianiste Tineke van Leeuwen. Inmiddels
dertig 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.

Wij hopen dat u nu wat meer weet over de Voedselbank Hoogvliet.
Giften zijn natuurlijk altijd welkom op rekening
NL10INGB0000079089 van de diaconie van de
Protestante Gemeente te Hoogvliet, onder vermelding van Voedselbank. Ook kunt u geld stoppen in
de (oranje) collectebus in de Dorpskerk.
Nogmaals hartelijk dank voor u gulle giften.
Aad Hoogerwerf
Coördinator Voedselbank Hoogvliet

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.
Voorganger is ds. Viola Huls. Aanvang 10.00 uur.
Na deze feestelijke dienst zorgt Rejoice voor wat
lekkers bij de koffie en thee.

Taizé gebedsviering
Geïnspireerd door de
internationale ontmoeting
van Taizé in Rotterdam
(december 2010) wordt
er sinds die tijd in Hoogvliet elke maand een gebedsviering
georganiseerd.
Deze is elke 1e woensdag
van de maand en begint

Hoogvliet

om 19.00 uur.
In de oneven maanden in de Dorpskerk, Achterweg
10; in de even maanden in de Mariakerk, Parelvissersstraat 131.
Na de ontmoeting is er gelegenheid voor het drinken van koffie/thee.

Allereerst willen wij iedereen bedanken die geld of
levensmiddelen heeft gegeven voor de Voedselbank. Het was overweldigend wat we hebben binnen gekregen om de cliënten op 27 december toch
een pakket te kunnen overhandigen.
De koffie, thee, pasta en dergelijke. was wel niet
voldoende, maar dat hebben we van giften bij gekocht.
Zo is er op de rekening van de diaconie van de
Protestante Gemeente tot nu toe een bedrag ontvangen van € 445,00 en in de collectebus in de
Dorpskerk is € 435,00 binnengekomen.

De eerstvolgende Taizéviering is op woensdag
5 februari om 19.00 uur in de Mariakerk.
U bent van harte welkom.
Namens de Taizegroep van Hoogvliet
Marianne van der Maar
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tips nodig? Op dinsdagavo,nd 25 februari tussen
19:00 – 20:30 uur verzorgt de Belastingwinkel in de
Centrale Bibliotheek een informatieavond. Meld je
hiervoor ook aan via de website:
hulpbijbelastingaangifte@bibliotheek.rotterdam.nl

Bibliotheek biedt hulp
Online belastingaangifte
Wie online belastingaangifte
lastig vindt, kan in maart en
april gratis terecht bij Bibliotheek Rotterdam. Voor de volledige belastingaangifte of advies bij het invullen kunnen Rotterdammers een afspraak maken bij diverse
locaties, ook in Hoogvliet.

De belastinghulp is mogelijk dankzij een convenant
tussen de Belastingdienst, de Koninklijke
Bibliotheek en de openbare bibliotheken.
Cursussen mediawijsheid
Andere vragen op digitaal gebied? Je kunt het hele
jaar door in diverse vestigingen cursussen volgen
op het gebied van digitale vaardigheden. De cursus
'Klik & Tik' is bestemd voor wie voor het eerst aan
de slag wil met internet en e-mail.
In de cursus 'Digisterker' leer je alles over het gebruik van DigiD bij overheidsdiensten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, enzovoort.
Lees meer over onze activiteiten op het gebeid van
digitale vaardigheden opde website:
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/digitaal

Orgelagenda

Deze dienst wordt aangeboden aan Rotterdammers met een inkomen lager dan € 35.000 per jaar.
Zij kunnen terecht bij de vestigingen van Bibliotheek Rotterdam in Ommoord, Hoogvliet, IJsselmonde of de Centrale Bibliotheek. Ook kan een
afspraak worden gemaakt bij Hogeschool Rotterdam (Museumpark). De spreekuren worden gehouden door studenten van Stichting de Belastingwinkel, de Hogeschool Rotterdam en
vrijwilligers van DOCK.

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

▪ Woensdag 29 januari - De Doelen, 13.30 uur:
Geert Bierling, de voetjes van Bach
Lunchconcert / Vrije toegang
▪ Zondag 2 februari - Dorpskerk Hoek van Holland
15.00 uur: Gerard van der Zijden.
Europa om de Hoek

Afspraak maken
Wegens verwachte drukte is vooraf een afspraak
maken noodzakelijk en kan vanaf maandag 27
januari per telefoon, e-mail of online.
▪ De telefonische afsprakenlijn is vanaf dan iedere
maandag tot donderdag van 09:00 tot 16:00 uur
bereikbaar via telefoon: 010 2816 337.
Met name de eerste dagen kan het erg druk zijn;
probeer het dan later nog een keer.
Een afspraak maken kan ook:
▪ door te mailen naar
hulpbijbelastingaangifte@bibliotheek.rotterdam.nl
▪ via de website:
www.bibliotheek.rotterdam.nl/belastingen

▪ Vrijdag 7 februari - Stadhuis, 12.45 uur
Tuschinski tussen de middag; Geert Bierling, orgel
Het is inmiddels een goede traditie geworden om
het eerste Burgerzaal-concert van het nieuwe jaar
te wijden aan de zwijgende film. Geert Bierling begeleidt twee korte filmklassiekers: Harold Lloyds I
Do en Buster Keatons Neighbours.
Lunchconcert; vrije toegang. Reserveren verplicht
▪ Zondag 9 februari - Fonteinkerk, 15.00 uur
Aad van der Hoeven
▪ Zondag 9 februari - Laurenskerk,15.00 uur
Hanne Kuhlmann. Hilsener fra Danmark

Zelf aangifte doen
Wil je zelf aangifte doen maar heb je thuis geen
computer of internet? Kom dan langs bij onze vestigingen in Charlois, Ommoord, Delfshaven, IJsselmonde, Hoogvliet of de Centrale Bibliotheek. In
deze vestigingen biedt de bibliotheek gratis toegang tot computers met internet, printfaciliteiten en
voldoende privacy om er online
zaken te doen met de overheid.
Informatieavond online belastingaangifte
Wil je zelf je aangifte doen maar heb je nog wat

_________________________________________
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

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

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

ADRESGEGEVENS

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter.: 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

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33
KERKENRAAD

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

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

• Kerk:

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

Predikanten

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

• Collectebonnen

Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003795667 t.n.v.
Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet.
kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten);
kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten).
Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen.
Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

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

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

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

Hulpverlening

Doopbediening

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

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

interactieve e-learning en uit bijeenkomsten. Naast
toepassing en verdieping is er altijd volop ruimte
voor uitwisseling.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat de Protestantse Kerk meer trainingen op
deze vernieuwende manier kan aanbieden. Geef in
de collectezak of maak uw bijdrage over op NL10
ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v.
collecte Catechese en Educatie.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

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

Doopbericht

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.

Op 5 november 2019 werd Tobias Nathanaël
Groen geboren, een prachtig jongetje met twee
mooie bijbelse namen die betekenen: ‘God is goed’
en ‘gegeven’ of ‘geschenk’…, zo bewust gekozen
door zijn ouders Talitha en Remco, omdat ze elke
dag dankbaar en blij zijn dat ze een gezonde zoon
hebben gekregen op wie ze enorm trots zijn!
Zij hebben gevraagd of Tobias gedoopt kan worden en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Tijdens
het doopgesprek gaven zij aan te midden van de
gemeente zichtbaar te willen maken, dat Tobias bij
God en de gemeente mag horen. God was al bij
het prille begin van zijn bestaan en met de doop is
de Naam van God voor altijd verbonden met die
van Tobias, welke weg hij later ook gaat.
Met elkaar zijn er mooie liederen uitgekozen en het
belooft een mooie dienst te worden.
Op zondag 2 februari zal de doop plaatsvinden en
ds. Viola Huls zal voorgaan in deze dienst.
Na afloop is er gelegenheid de doopouders te feliciteren en kennis te maken met de dopeling. Er is
uiteraard koffie/thee en limonade; deze keer met….
Weet u van harte welkom!

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

Taakdragers
Ambtsdragers

Op 26 jan.: mw. Reede van Oudtshoorn, dhr. Snel,
tevens lector; mw. Dirven
Op 2 feb.: mw. Kloeg, dhr. van Veelen, tevens
lector

Organisten
26 jan. en 2 feb. dhr. Van Dam

Yvonne de Jong

Commissie van ontvangst
26 jan.: dhr. en mw. Hallema, mw. Kempff
2 feb.: dhr. Wols, mw. Leeuwestein

DiacoNieuws
Hartelijk dank voor:

Collecten, toelichting

● opbrengst goede.doelen najaarsactie
In het kerkblad van september 2019 is u gevraagd
om een goed doel op te geven. De najaarsactie
wordt dan verdeeld over de goede doelen.
U heeft vijf goede doelen opgegeven.
▪ Stichting Logeerhuis “De Buren”
▪ Stichting Bafang Kids Steun
▪ Meta Kids
▪ Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp
▪ Rolstoelbus in Doorn
De diaconie is erg blij dat de totale opbrengst, die
3.600 euro bedroeg. Aan ieder goed doel is € 725,overgemaakt. Dank voor uw bijdrage.

9 februari - PKN:
Collecte Catechese en Educatie
Relevant en modern trainingsaanbod

In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als
ambtsdrager, predikant, jeugdleider of op andere
terreinen. Zijn kunnen soms best een steuntje in de
rug gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en
ondersteuning bij de invulling van hun taak.
De Academie van de Protestantse Kerk heeft een
relevant en modern aanbod van trainingen voor
professionals en vrijwilligers in de kerk. De ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers, bestaat uit een
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● Bedankkaart sponsorkind voor kerstpakket .
Van Iura Bogus, ons sponsorkind uit Moldavië ontvingen we deze bedankkaart voor het kerstpakket
dat we stuurden. Dit gaat uit van Zending over
grenzen.

Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in
Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks
bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en
bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties
en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de
beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor
een grotere (landbouw)investering.
Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen.

● Hulp aan Waai - Molukken (5 januari)
De opbrengst van die ochtend was 450 euro.
De diaconie heeft eerder al 250 euro overgemaakt.
Hieronder een dan bericht van Ulis Palijama
"Namens de Initiatiefgroep Anak-Anak Muda Waai
di Belanda wil ik jullie enorm bedanken voor jullie
steun en bijdrage. Het is een mooi beeld om te zien
hoeveel jullie als gemeenschap doen voor de medemens en hoe jullie elkaar graag willen helpen.
Graag zou ik ook dominee Wilschut willen bedanken die voor het dorp gebeden heeft toen ze getroffen waren door de aardbeving. Alle ouderlingen en
diakenen zou ik ook graag willen bedanken voor de
gebeden tijdens de diensten.
De kracht en de liefde in elk woord van gebed geeft
eenieder de sterkste steun die nodig is. En met het
grootste vertrouwen in de Heer is alles mogelijk
wat je wilt bereiken.
Ook zou ik graag dominee Viola willen bedanken
voor uw mooie dienst en uw gebeden. Tenslotte wil
ik heel de kerkgemeenschap PKN bedanken voor
jullie liefde, begrip en bijdrage.
Wat jullie als gemeenschap betekenen voor zoveel
mensen is wonderbaarlijk mooi en niet te beschrijven in woorden. Nogmaals bedankt voor alles.
Niet alleen voor het steunen van ons, maar voor de
steun die jullie bieden aan ieder."
Ulis Palijama

Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen
om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en
gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda
via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en
overstromingen het hoofd kunnen bieden?
Kijk voor meer informatie op de website:
www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.
Deze collecte wordt door de diaconie van harte
aanbevolen.
Uw diakenen

Vanuit de Aalkaar pastorie
Tot in februari is er geen bijbelkring of ouderengesprekskring. De deelnemers aan de kringen worden op de hoogte gehouden.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Talentenproeverij
Op het moment dat u dit kerkblad leest, is het ditzelfde weekend zover: Onze talentenproeverij.
Waarin we na de dienst in de gelegenheid zijn om
elkaars (waarschijnlijk onvermoede) gaven en talenten te leren kennen. En om elkáár dus ook wat
beter te leren kennen. Ik hoop dat we allemaal uitgebreid van de mogelijkheden gebruik maken die
dit bieden zal. Ik wens ons met elkaar een heel
gezegende samenkomst (en ‘after-party’) toe.
In diezelfde samenkomst vieren we ook het 30-jarig
jubileum van ons Christelijk Gemengd Koor ‘Rejoice’.

Website: http://www.iaaw.ino
Bankrekening: NL 14 INGB 0004 6359 80
t.n.v. stichting IAAW o.v.v. Doneeractie MWB.

Collecte

2 februari - Kerkinactie: Werelddiaconaat
Goed boeren in een lastig klimaat
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk
om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds
grilliger door de wereldwijde klimaatverandering.
Soms is er droogte, soms staan de velden onder
water.
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Zij hebben ter versterking en om het jubileum
kracht bij te zetten, een trompettist uitgenodigd om
de feestvreugde nog meer te verhogen.

U bent dus van harte welkom. We beginnen om
19.00 uur. Donderdag 30 januari is de eerstvolgende keer.

Doop
De zondag van de week erna (2 februari) zal niet
minder vreugdevol zijn. Talitha en Remco Groen
hebben aangegeven dat ze hun zoon Tobias willen
laten dopen. En wij mogen daar, als gemeente,
allemaal getuige van zijn! Dus u mag weten dat u
van harte welkom bent. Wij (en zij) zien uit naar uw
komst.

Rest mij u gezegende weken toe te wensen, waarin we elkaar op diverse momenten hopen te ontmoeten.
Ds. Viola Huls

Open Dorpskerk
Sommige activiteiten in onze gemeente bestaan al
zo lang dat je het bestaan ervan bijna zou vergeten. Daarover schrijf ik meer hieronder.
Dit, de Open Dorpskerk, bestaat nog niet zo heel
lang. Maar misschien wel te kort om vanzelfsprekend te worden.

Ook dit jaar is er weer gelegenheid huispaaskaarsen te bestellen.
U kunt kiezen uit de volgende versieringen:

Huispaaskaarsen

U bent elke donderdag van 10.00 – 14.00 uur welkom in de Dorpskerk om een kopje koffie te komen
drinken. U kunt daar een praatje komen maken.
Sommige mensen komen vaak. Dan ben je misschien op een zeker moment wel uitgepraat…..
Daarom gaan we kijken of we ook iets te doen
kunnen aanbieden. We hebben plannen om te kijken of we met elkaar een legpuzzel kunnen maken.
Gewoon, wie zin heeft gaat proberen wat stukjes
aan te leggen, als we weggaan dan klappen we de
puzzel in en we gaan de week erna weer verder.
Verder zijn we op zoek naar een sjoelbak. Iemand
kan eens een kaartspel meenemen of iets anders
aan spelletjes. Niet dat we nou echt altijd een spelletjesdag willen hebben, maar we willen wel de
mogelijkheid bieden iets te doen; dus, u blijft van
harte welkom.
En misschien hebt u nog leuke ideeën om gezellig
met elkaar de tijd door te brengen.

A

B

C

D

Versiering A: hand van Noach
Een verwijzing naar de zondvloed met een nieuwe
start voor de wereld. Volgens Genesis 8 vers11
komt de duif tegen de avond bij Noach
terug met een jong olijfblad in haar snavel.
Versiering B: de regenboog
De regenboog is volgens Genesis 9 vers12 het
teken van het verbond tussen God en alle levende
wezens. Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt hij de vrede tussen God en
mensen.
Versiering C: vissen en broden
Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van vijf broden en twee vissen; de
belichaming van Christus om de mensheid te redden .
Versiering D: Chi-Rho Kruis
Klassiek model kruis in de vorm van een P en een
X. Pax Christus = Vrede Christus

Bidden
Ook dit is er nog steeds: De mogelijkheid om elke
donderdag om de twee weken naar de Dorpskerk
te komen en daar te bidden. We doen dit al wel
heel lang. Zo lang dat u het wellicht uit de gedachten bent verloren. we bidden voor onze gemeente.
Voor ons land. Voor dingen die er in de wereld gebeuren.
Velen van u vinden het best wel eng: hardop bidden, waar ook nog andere mensen bij zijn. Mensen
die soms heel ‘mooi’ vloeiend bidden. Met woorden
waar u misschien nooit op zou komen.
U mag aanwezig zijn zonder hardop te bidden.
Want u bidt in gedachten toch wel mee met de anderen. Maar als u bidt dan hoeft dat natuurlijk helemaal niet mooi en vloeiend te zijn. God verstaat
en begrijpt onze stamelende woorden al voordat
we ze hebben uitgesproken. En dat vind ik altijd
heel geruststellend.

In de Dorpskerk hangt een bestelformulier. Hierop
staan de kaarsen afgebeeld, kunt u zien wat de
kaarsen kosten en kunt u daarop uw bestelling
noteren.
De uiterste besteldatum is 8 maart. U bent dan
ervan verzekerd dat u voor Pasen over de huispaaskaars beschikt.
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij Margreet van
den Berg, tel. 010-4384397.
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Glaskunstwerk
Tot slot een bericht over de glaskunst. Tijdens de
gemeenteavond in mei is verteld dat we geen contact kregen met de eigenaar van de Antwoordkerk
en dat we op zoek gingen naar een alternatief. Afgelopen december kondigden we in het kerkblad al
aan dat Jona niet meer te redden was en heeft u op
8 december de dvd ‘Beeldend licht’ van Annemiek
Punt kunnen zien.
Daarna heeft de kerkenraad veel gesproken en nagedacht en uiteindelijk besloten het project ‘Jona in
de Vis’ te stoppen en verder te gaan met een nieuw
glaskunstwerk van Annemiek Punt.

Kerkenraadpraat
Beste Zusters en Broeders, de kop is er af, de eerste kerkenraadsvergadering is achter de rug nog
negen te gaan dit jaar
. Tijdens deze vergadering keken we met grote tevredenheid terug op de
diensten van kerstavond en 1e kerstdag.
Sparkling Voices en Rejoice zongen de sterren van
de hemel maar ook u liet met luide stem kerstliederen klinken. We kunnen weer een jaar vooruit
met de boodschap van het kerstfeest.
Ambtsdragers en taken
We spraken ook over de aftredende ambtsdragers.
Dominee Huls en ds. Wilschut hebben erover gepreekt en geschreven. Ik heb ook erover geschreven en dan is het erg verdrietig om als kerkenraad
te ervaren dat het, ondanks alle oproepen, oorverdovend stil blijft.

Toelichting
Hoe we tot dat besluit zijn gekomen zal ik hieronder proberen kort uiteen te zetten.
U weet dat er uiteindelijk wel contact is geweest
met de eigenaar van de Antwoordkerk en dat het
CvK met Jules Becht en de glazenier uit Tilburg op
22 november het glaskunstwerk hebben bekeken.
De conclusie: Jona is niet meer te redden, maar de
glazenier kon wel een replica maken. Uit zijn offerte bleek dat alleen het glaswerk al € 40.000 ging
kosten. Wij moesten zelf voor demontage en transport naar Tilburg zorgen, een nieuw kozijn laten
maken en de verlichting achter het glaswerk verzorgen. De inschatting was dat voor al die zaken
nog een kleine € 15.000 á € 20.000 nodig zou zijn.
Met andere woorden; de totale investering zou op
rond de € 60.000 uitkomen.
In de ‘spaarpot’ om die zo maar even te noemen,
zit momenteel ca. € 44.000. Daarvan werd ca.
€ 15.000 via. deurcollecten, kerstmarkt en giften bij
elkaar gebracht. De rest komt van sponsors. Natuurlijk was er een kans dat er nog sponsorgelden
aangeboord konden worden, maar dat is geen garantie dat het geld er ook komt. Verder bleek uit de
offerte van de glazenier dat we ook nog maar
moesten afwachten hoe het ‘rondje met Jona’ uiteindelijk uit de gevel zou komen.
Kortom we vonden dat er teveel onzekerheden aan
kleefden, die alleen maar zouden leiden tot nog
langer wachten en/of een nog hoger prijskaartje.

Zo werkt dat toch niet in Hoogvliet? Zijn wij niet de
gemeente van de levende Heer Jezus Christus?
Hebben wij niet allemaal de opdracht het licht van
Christus uit te dragen, en te ‘werken’ in zijn wijngaard? Die opdracht geldt voor ons allemaal!
De kerkenraad vertegenwoordigt u als gemeente,
het is daarom uw verantwoordelijkheid de kerkenraad aan te vullen als dat nodig is.
Wij worden niet bedreigd of vervolgd. We mogen in
vrijheid leven en geloven. Daarom zouden we toch
in de rij moeten staan om ons aan te melden voor
de kerkenraad….toch? Dus….. wat let u?
Verder spraken we over verlichting van taken, zoals het afstorten van de collecten één of twee keer
per maand. Lang geleden deed Victor Bedet het en
Tom Woudstra is nu degene die ze afstort, maar
die taak ‘kwijt’ wil. Aangezien uw kerkrentmeesters
en diakenen al meer dan voldoende op hun bordje
hebben zoeken we iemand die deze ‘kleine’ taak
wil overnemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tom Woudstra.
Pastoraal team
Het is fijn om te melden dat ons pastorale team
steeds groter wordt, want in de vergadering hoorden we dat er weer twee dames erbij zijn gekomen:
Marijke Dirven en Aukje Kempff. Wat een zegen en
wat zijn ze welkom. We zijn blij met iedereen in het
team en trots dat ze het zo goed doen.

Natuurlijk zou het onze gemeente niets meer kosten dan wat er bij elkaar gecollecteerd en gesponsord is, maar wij vinden dat er in deze tijd ook een
grens zit aan wat we als kerkenraad verantwoord
vinden om te besteden aan een glaskunstwerk.
Daarnaast heeft bij onze beslissing meegewogen
dat we het teleurstellend vonden dat het grootste
deel van het raam een replica zou worden, als het
‘Rondje’ met Jona al te redden zou zijn. Verder
vonden we het ook belangrijk dat er gewoon daglicht in de oude consistorie kan blijven komen.

Daarom noem ik hen nog maar eens: Annelies van
Lunteren, Annelies Bakker, Ans Kloeg, Gisella van
Reede van Oudtshoorn, Yvonne de Jong, Carin
Langbroek, Margreet van den Berg, Mieke Mevius,
Hennie Vervat, Wilma Lans, Liesbeth van Delft, Ria
Kotey en Janny Leeuwestein.
Binnenkort zullen we Marijke en Aukje in een
dienst officieel verwelkomen.

Tot slot vonden we dat een nieuw glaskunstwerk
beter aansluit bij de nieuwe inrichting en het meubilair in de kerk.
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Daarom hebben we besloten Annemiek Punt de
opdracht te geven om ontwerpen te maken voor
een glaskunstwerk tussen de ramen en in de stiltehoek. Zodra we die hebben, zullen we ze u laten
zien en gaan we hierover met u en met elkaar aan
de praat, waarna de kerkenraad een beslissing zal
nemen.

Het begin van 2020 betekent een nieuw decennium. Een moment om terug te kijken en vooruit te
blikken. Ook als kerk. Hoe is het met ons gegaan,
persoonlijk en als plaatselijke gemeente en wat zijn
de ontwikkelingen in de kerk als geheel? Waar
willen we naar toe, waar hopen we op? Waar bidden we om? Welke vergezichten zijn er te schetsen
voor de komende decennia?
De eerste twintig jaren van deze eeuw is er veel
gebeurd in de vanouds Gereformeerde Kerken in
Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de
Evangelisch Lutherse kerk. 2004 is het jaar van de
kerkhereniging. 11 december 2003 was voor de
kerken een spannende dag. Alle drie de synodes
besloten op die dag, onafhankelijk van elkaar, om
te verenigen. Hierna kwamen, in aanwezigheid van
koningin Beatrix, in de Domkerk van Utrecht synodeleden uit de drie kerken samen om God te danken voor de keuze om gezamenlijk verder te gaan.
Voor velen een dag van vreugde, voor sommigen,
met name hervormden, een pijnlijke dag vanwege
de scheuringen die ten gevolge hiervan zich voltrokken, soms zelfs dwars door families heen.

Voor een eerste vergadering, die overigens behoorlijk binnen de tijd bleef
, best wel veel tekst dus
ga ik stoppen voordat ik de redactie van het kerkblad op m’n dak krijg.
Namens de kerkenraad
Rein Hallema, voorzitter

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

▪ Kerkelijke Stand
[Zie de afzonderlijke bladzijde]

Fusieproces
De afronding van het slopende fusieproces veranderde de blikrichting van de kerk. De Protestantse
Kerk in Nederland riep een missionaire afdeling en
een jongerenbeweging (JOP) in het leven.
Er kwam een missionaire beweging op gang. Veel
plaatselijke gemeenten gingen zich bezinnen op
een beweging naar buiten. Op zoek naar contacten
met mensen die het christelijk geloof niet kennen of
daarvan vervreemd zijn. Plaatselijke gemeenten
gingen pionieren, wijkgemeenten in grote steden
richtten zich op jonge mensen en predikanten gingen op zoek naar nieuwe vormen van kerk-zijn.
Andere gemeenten voelden zich gesterkt in hun
inzet voor de leefbaarheid van hun dorp of stadswijk, in hun diaconale werk, in het organiseren van
missionaire cursussen zoals de Alpha-cursussen of
in (gespreks)kringen rond de Bijbel.
Het evangelie is niet bestemd voor een een kleine
groep, maar gaat allen aan.
In de loop van dit proces ontstonden pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die
niet of niet meer aangesloten zijn bij een kerk.
Steeds als onderdeel - en niet als concurrent - van
een lokale gemeente die het initiatief steunt met
financiën en gebed. Nu, vijftien jaar na 2004, is een
aantal van deze plekken uitgegroeid tot kleine,
zelfstandige gemeenten, zogenaamde ‘kerngemeenten, binnen de Protestantse Kerk.

▪ Collecteverantwoording
Diaconie:
Kerk:
Op 12 jan.
€ 101,17
€ 84,32
H. Avondmaal - Kinderen in de Knel:

Deurcoll.:
€ 45,95
€ 151,00

▪ Giften (contant)

Diaconie
• algemeen:
€ 50,00 van NN via ds. Huls
€ 25,00 van NN via mw. Y. de Jong
• bloemenfondṣ
€ 10,00 van NN via ds. Huls
Kerk
• algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Langbroek
€ 10,00 van NN via ds. Huls
€ 25,00 van NN via mw. Y. de Jong
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________

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

Op naar 2040:

De toekomst van de kerk
is niet aan ons

Vergrijzing
Tegelijk blijft de kerk krimpen, is er sprake van vergrijzing - slechts 8 procent van de belijdende leden
is onder de veertig jaar - en moeten kerkgebouwen
worden afgestoten. Dat zijn pijnlijke cijfers.
Dat ook andere instituten krimpen is slechts een
schrale troost.

Ds. René de Reuver,
scriba generale synode

De kerk leeft van genade, van wat God schenkt.
,,Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden - daar
zorgt God zelf voor”, meent René de Reuver.
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Op veel plaatsen leidt deze krimp tot een kramp
om alle activiteiten zo lang mogelijk overeind en
onder controle te houden. Het gevolg hiervan is dat
steeds minder mensen steeds meer moeten doen,
vrijwilligers overbelast en uitgeput raken.
Zo’n situatie heeft iets van een fuik: het net sluit
zich steeds nauwer totdat er geen perspectief is.
Deze kramp blokkeert het zoeken naar nieuwe
wegen. Iets nieuws wordt dan al snel ervaren als
‘we moeten nóg meer doen’.

Om gastvrij te zijn, ook als dat ongemakkelijk voelt
en veel kost. Jezus zelf gaat ons hierin voor. Wat
Hem dit alles kostte vertelt het evangelie. Ik geloof
dat we in vertrouwen op weg mogen gaan. Immers:
de toekomst van de kerk is niet aan ons. God zelf
draagt zorg voor zijn kerk.
Dit te weten ontkrampt, ontspant en inspireert.
(Bron: Het Friesch Dagblad via pkn.nl)

Ciska Stark: "Theologiestudenten vinden
eigen vormen voor de kerk van de toekomst"

Hier tegenover roept de kerk sinds enkele jaren
gemeenten op terug te keren tot de kern. Om met
open in plaats van verkrampte handen te zoeken
naar waarop het aankomt. Naar waartoe men zich
geroepen weet. Naar wat hen drijft en gaande
houdt. Centraal hierbij staat de overtuiging dat de
kerk leeft van genade, van wat God schenkt.
Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden - daar
zorgt God zelf voor - maar om van zijn genade te
leven en daar te zijn waar Hij zich laat vinden.
Waar mogelijk samen met anderen.
Isolement
Als missionaire kerk heeft de Protestantse Kerk
bewust gekozen voor een diversiteit van kerkvormen. Onze complexe samenleving, waarin oude
instituten steeds minder mensen aanspreken,
vraagt hierom. De seculiere context stelt alle oude
vragen weer opnieuw aan de orde.
Een ervan is die van het ambt. De bezinning hierop
is volop gaande *). Niet vanuit een binnenkerkelijk
discours, maar vanuit de uitdaging om, op diverse
wijze, daar te zijn waar God zich laat vinden. De
tijd van isolement is voorbij. We hebben elkaar
meer nodig dan ooit.
De toekomst van de kerk in ons land is onzeker.
Niemand kan voorspellen hoe de kerk er over twintig jaar voorstaat. Wat we zien is dat velen op zoek
zijn naar zin en spiritualiteit. Grote thema’s als
kwaad en schuld, verdriet, angst, lijden en dood
zijn actueler dan ooit. In deze context speurt de
kerk naar de beweging van Geest. Het evangelie is
niet bestemd voor een kleine groep, maar gaat
allen aan. Heel de wereld is in beeld bij God: ‘Alzo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe’ (Johannes 3 vers 16).

De eredienst binnen de Protestantse Kerk kent een
grote verscheidenheid. “De tijd van uniformiteit is
voorbij”, zegt Ciska Stark, directeur Onderwijs aan
de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).
“En de grote winst is dat we elkaar daarover niet
langer de tent uitvechten.”
Op de site: protestantsekerk.nl/liturgie staan verschillende filmpjes over liturgie, met verschillende
manieren van eredienst in een plaatselijke gemeente. Stark: “Gemeenten bouwen een eigen
traditie op. De positieve energie van de liturgie
bruist volop. Er wordt volop geëxperimenteerd, de
deuren staan open. Oude én nieuwe vormen met
variaties in muziek trekken nieuwe kerkgangers
aan. Nee, je hoeft je niet overal bij thuis te voelen.
Maar de wereldwijde gemeente van Christus overstijgt de individuele verschillen.”
Hoe hangt de vlag van de protestantse
eredienst erbij?
“Nogal wat kerken hangen letterlijk de vlag uit. De
Protestantse Kerk-vlag, de vredesvlag, een eigen
banner. Het bewustzijn groeit dat wat er binnen de
kerk gebeurt zichtbaar mag worden en betekenis
heeft voor de wereld. Dat is een verheugende ontwikkeling. Voor veel mensen is de kerkdienst een
uur van rust en verstilling in de jachtige consumptiemaatschappij waarin wij leven. Zij komen naar
de kerk om geraakt te worden door iets wat meer
en groter is dan zijzelf, door God. Zij komen ook
om bevestigd en bemoedigd te worden. Maar de
ziel verlangt naar de ontmoeting met iets wat boven ons uit gaat. Naar de kerk ga je omdat je als
gemeente geroepen wordt om samen te komen,
het leven te spiegelen in het bijbelse licht.”

In het voetspoor van Jezus is de kerk geroepen om
present te zijn in de samenleving, in het bijzonder
in haar rafelranden. Om daar te zijn waar mensen
tussen wal en schip raken of in eenzaamheid verdrinken - letterlijk of figuurlijk. Om op te komen voor
kwetsbaar leven. Voor een schepping die zucht
onder uitputting en vervuiling door ons mensen.
____________________
*) De generale synode heeft in november 2019 een tussenrapportage besproken. Het onderwerp staat in 2020
weer op de agenda.

15

Weten wij iets over hoe mensen
de eredienst beleven?
“Weinig. Is dat niet raar? Als ik op internet een paar
sokken koop, wordt mijn mening gevraagd: hoe
bevalt het? Schrijf een review! En van zoiets belangrijks als de beleving van de kerkdienst weten
we bijna niets. Maar een klantreview past niet bij
een kerkdienst. Dat soort tevredenheidsonderzoeken leiden al snel tot een peiling naar behoeften en
onderzoek naar het nut. In de eredienst draait het
om iets anders: de ontmoeting met God, het tegenover van het Woord. Dat laat zich niet vastleggen in scores en grafieken. Dat neemt niet weg dat
ik het wetenschappelijk gezien merkwaardig vind
dat we zo weinig werk maken van het evalueren
van de kwaliteit en kansen van de eredienst.

Verandert de rol van de voorganger?
“In een groot deel van de kerkelijke gemeenten is
de predikant vrijwel van begin tot eind aan het
woord. Er komen wel meer lectoren, gemeenteleden die schriftlezingen verzorgen, maar beperkt.

Intussen wordt actief gewerkt met vormen van eredienst die aansluiten bij behoeften en doelgroepen,
en recht doen aan het eigene van Schrift en traditie. Dat moet ook, het kerkbezoek daalt hier en
daar problematisch. Generaties zijn ervan vervreemd. Aspecten als mondigheid en participatie,
de toegenomen betekenis van beelden, de nadruk
op beleving die je breed in de maatschappij ziet,
ontbreken veelal in de eredienst.

Ik ga zelf circa twintig keer per jaar voor in een
kerkdienst. Dat houdt mij bij mijn vak en bij onze
studenten, bij de breedte van de kerk en mijn geloof. Ik word bemoedigd door het gezamenlijk delen. Het is een voorrecht om de beweging van de
liturgie op gang te brengen, het geeft me energie.”

Men verwacht veel van een voorganger die ervoor
gestudeerd heeft en ervoor gekwalificeerd is.
Dat is niet zo gek. De voorganger representeert
ook dat er door de geest van God iets ontstaat dat
ons samenbindt. Dat heeft te maken met de representatie van Christus in de gemeente. Die toont
zich in het ambt. Ik geloof zeer in het priesterschap
van álle gelovigen. Tegelijk moet de geloofsgemeenschap kwalitatief opgebouwd worden door
bekwame geestelijk leiders.

Wat leren jullie de aankomende predikanten?
“Als eerste leren wij hen sensitiviteit voor ritualiteit.
Overal in de samenleving zijn er momenten die
gemarkeerd, geheiligd worden. Denk aan de herdenking van de MH17-ramp, aan manifestaties van
sport en cultuur zoals de Olympische Spelen.
Eén groot ritueel. Je proeft daar de gevoeligheid
voor getijden.

Sommige mensen klagen dat de kerkdienst te lievig is geworden. Zij willen een duidelijke, overtuigende boodschap. Daarom groeide in de laatste
jaren de aandacht voor het profetisch gehalte van
liturgie en prediking.”
Staat de preek centraal?
“In een groot deel van
de kerk is de preek het
centrum van de eredienst. Zeg je protestantse eredienst, dan
zeg je preek. De voorganger wordt erop beroepen en gewogen.
Terecht, in de preek
wordt de Bijbel doorvertaald naar het leven van
mensen van vandaag.
Dat geldt niet alleen voor
de preek, de totale liturgie doet ertoe. In alles resoneren de Schriften en de actualiteit, in alles word ik
aangesproken en gezegend.

Wij leren studenten om dat waar te
nemen. Zodat zij als academisch
gevormde predikanten niet alleen
op zondag tussen tien en elf iets te
zeggen hebben, maar ook initiatieven en beleid ontwikkelen om in het
publieke domein als kerk aanwezig
te zijn, mensen samen te brengen.
Liturgie brengt mensen bij elkaar, kanaliseert emoties, overbrugt werelden, maar is niet alleen maar
functioneel. Waarom komen wij bij elkaar? Om God
te loven, nuttig of niet. Liturgie is geen programma
dat puntsgewijs moet worden afgewerkt, liturgie is
een weg die we samen gaan. Dat besef gaat vooraf aan de manier waarop je praktische zaken aanpakt.

De positie van de preek hangt samen met de theologische visie daarop. Wil de predikant zijn of haar
interpretatie van de tekst als waarheid Gods overdragen op de hoorders? Of hen juist uitnodigen zélf
op zoek te gaan naar de mogelijke betekenis en
confrontatie ermee? Wat steeds belangrijker wordt
is de authenticiteit van de voorganger. Het ambt als
zodanig is niet langer een garantie voor geloofwaardigheid. Boodschap en persoon van de voorganger moeten samenvallen.”

Voor studenten gaat er vaak een wereld open
wanneer ze de rijkdom van de christelijke liturgie
leren kennen vanuit traditie en cultuur. Ik zie met
vertrouwen hoe zij steeds meer en creatiever eigen
vormen vinden voor de kerk van de toekomst.”

_____________________________________
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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

Nieuws uit het bisdom
Hans Beijersbergen nam afscheid
Op 16 januari nam Hans Beijersbergen afscheid
van het bisdombureau vanwege het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd. Hans Beijersbergen (66) werkte 32 jaar voor het bisdom Rotterdam
bij het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken
(BAB). Al eerder, in oktober 2019, nam Henk van
Boxtel afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het bisdom schreef een
vacature uit. Deze is inmiddels vervuld. Per 6 januari is Edgar de Bruijn gestart als bouwkundig
adviseur.

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

Functionaris Gegevensbescherming
Alex Commandeur is per 1 januari aangesteld als
Functionaris Gegevensbescherming voor de
rooms-katholieke ledenadministratie. Dat betekent
dat hij toezicht houdt op de ledenadministratie van
de R.-K. Kerk in Nederland die via systemen van
IPAL loopt (Interdiocesaan Platform Automatisering
en Ledenadministratie).

• 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

Elke organisatie in Nederland die het beheer heeft
over een grootschalige bestand met persoonsgegevens, is sinds de invoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018
verplicht een Functionaris Gegevensbescherming
in dienst te nemen.
Alex Commandeur werkt al jaren als adviseur op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en adviseert ook al sinds enige tijd de R.-K.
Kerk op dit terrein.

• 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.

Als het om het gegevensbeheer gaat, hebben de
parochies misschien wel de belangrijkste rol, legt
hij op de website rkkerk.nl uit. De parochies moeten ervoor zorgen dat het beheer van hun lokale
ledenbestand op orde is en eventuele vragen van
hun leden hierover afhandelen.

• 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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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).

“Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn”, aldus
Commandeur. “Het is zaak om met de gegevens
van kerkleden zo om te gaan, dat ze erop kunnen
vertrouwen dat dit correct gebeurt. Dit vraagt om
bewustwording in de parochie. Het moet als het
ware een tweede natuur worden om als het gaat
over persoonsgegevens rekening te houden met
het recht op de bescherming daarvan. Met de
nieuwe wet is er nu ook weer niet zo veel veranderd. Zorgvuldigheid was altijd al geboden, dat
wordt met de AVG nog eens extra onderstreept en
met een landelijke Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) wordt er op toegezien dat deze zorgvuldigheid
ook daadwerkelijk wordt nagestreefd.”

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.

Het landelijke Secretariaat van het RoomsKatholiek Kerkgenootschap (SRKK) ondersteunt
parochies met informatie en praktische hulpmiddelen via rkkerk.nl/avg. Hieraan is ook een gratis digitale nieuwsbrief gekoppeld.
Informatie en tips in verband met de privacywetgeving zijn te vinden op rkkerk.nl/avg
Contact met de landelijke Functionaris Gegevensbescherming kan worden opgenomen via het contactformulier op rkkerk.nl
In elk bisdom is een contactpersoon voor privacy.
In het bisdom Rotterdam is deze te bereiken via
avg@bisdomrotterdam.nl

Vieringen in de
Mariakerk

Hoogvliet / Pernis

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.

Ma. 27 jan.
Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering.
mw. Divera Kamp-Boon.

Do. 30 jan.

10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 2 feb.

Opdracht van de Heer
(Maria Lichtmis)
09.15 uur
Eucharistieviering met samenzang.
Priester:
pater Y. Konchenko.
Koster:
dhr. L. Janssen.
Lector:
dhr. A. van der Heijden.
Collectanten: mw. De Groen, dhr. Boef,
dhr. en mw. Van Dam.
Intentie:
mw. Monique Harinck.

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

Ma. 3 feb.
Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering.
mw. Divera Kamp-Boon.

Do. 6 feb.

HH. Paulus Miki en gezellen,
martelaren.
10.00 uur Eucharistieviering.

4de Zondag door het jaar.
Eucharistieviering
m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria'.
Priester:
pater P.H. van der Veer.
Koster:
dhr. W. Tempelaars.
Lector:
Lid van het koor.
Collectanten: dhr. Matos en dhr. Boef.
Zo. 9 feb.
09.15 uur
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14.00 uur

Kosters:

Pater A. Toppo, eucharistieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'
dhr. N. Evertsz en dhr. M Paulina.

Hoe ga je om met de planeet die ons gegeven is
en waar wij te gast zijn?
Zorgdragen voor de schepping begint bij jezelf
maar het is belangrijk dat we ook proberen anderen bewust te maken en ons zo samen sterk te
maken voor de schepping.

Ander kerknieuws:

● Is er verschil tussen rijk en arm als het gaat
om de verantwoordelijkheid voor het behoud
van de schepping?

Duurzaamheid en geloof

We moeten anders gaan leven, niet alleen in belang van het milieu, maar ook de armoede en honger in de wereld. Mensen die het minder breed
hebben zullen ook minder snel aan verspilling
doen. Ze hebben echter ook minder mogelijkheden
om te kiezen voor goede producten. Duurzaam
leven is duur. Goedkope producten hebben vaak
een grotere ecologische voetafdruk. Tegelijk, als
iedereen doet wat voor hem mogelijk is dan verandert er al heel wat. Soms kunnen veel kleine dingen een grote verandering te weeg brengen.

Overgenomen uit bisdomblad
‘Tussenbeide’, pagina Jong
Esther van Berkel interviewde Sarah (22) en
Zwaan (20) Falke uit Den Haag over duurzaamheid
en geloof.
● Hoe draag je bij aan. het behoud
van wat God geschapen heeft?
Bij ons thuis proberen wij onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit doen wij door keuzes te maken in de producten die wij gebruiken: minder kopen, minder eten en niets weggooien, minder plastic, minder afval. Wij gebruiken broodzakken van
stof voor ons brood en broodtrommeltjes voor de
lunch, zodat we geen plastic zakjes gebruiken. Al
ons groenafval gaat op de composthoop, waarmee
we onze tuin en groentetuin bemesten.
Verder zijn we twee jaar geleden op het bisdomjongerenkamp begonnen met iedereen te vragen
een bidon en een broodtrommel mee te nemen,
zodat we daar geen plastic aan hoeven te verspillen. Het gaat erom wat bij te dragen aan de zorg
voor de Schepping.

Wist je dat?

● Ben jij je bewust van je handelen ten opzichte
van de schepping? Waar blijkt dit uit?
Ben jij beschermer van de Schepping?
We doen wat we kunnen voor de schepping. We
proberen bewustwording te creëren met behulp
van de encycliek ‘Laudato Si'. Uiteindelijk komt het
aan op een verandering van life stijl.
Mijn nieuwe doel is minder vlees eten en als ik
vlees eet dan kies ik voor goed vlees. Ben ik een
beschermer van de schepping? Ik hoop dat meer
en meer te worden.

We kopen per jaar per persoon gemiddeld twintig
kledingstukken en zes paar schoenen. Als iedere
Nederlander per jaar één kledingstuk minder koopt,
dan bespaart dit 325 kiloton koolstofdioxide per jaar.
Is dat veel?

● De paus zegt dat niet alleen de politiek verantwoordelijk is voor het behoud van de schepping,
maar dat er ook een grote verantwoording ligt bij
ieder individu.
Hoe kijk jij daar tegen aan?

Om je een idee te geven:
dat is meer dan je bespaart als alle inwoners van
heel Rotterdam een jaar lang vegetarisch eten.

De politiek kan regels maken en nieuwe wetten
opstellen, maar daarmee redden we het niet. Wij
zijn allemaal als individu verantwoordelijk voor de
keuzes die wij maken en ons handelen. Hoe ga je
om met je medemens, hoe ga je om met het milieu?

Desiree Bühler
Medewerker Jongerenpastoraat Bisdom
_________________________________________
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Kerstpuzzel
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Prijswinnaars
Fam. ’t Hoen
Emmastraat 36, Poortugaal

Leef toe naar Pasen
met de Veertigdagentijdkalender
2020.

Mw. R. Stoutjesdijk
Treknet 8, Hoogvliet
Fam. T. de Vlaam
Slaghaam223, Hoogvliet

Bestel gratis via
de webside:

Gefeliciteerd!
Een waardebon is onderweg.
Dank aan alle inzenders.

petrus.protestantse
kerk.nl/veertigdagen
tijdkalender

Op de kinderpuzzel/kleurplaat ontvingen wij
helaas geen enkele inzending.

_____________________________________

____________________________________
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In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

.

De nieuw ingerichte rommelmarkt
aan de Achterweg

}

‘Rejoice’ - dertig jaar

Chr. Gemengd Koor
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Advertenties
Ook familieberichten
kunnen worden geplaatst.
Tot het formaat van een
halve kolom is de prijs:€ 25,00
Berichten aan e-mail:
kerkblad@kerkhoogvliet.nl

_____________________________________

IETS TE VIEREN ?
De Aanbouw
Achterweg 12, Hoogvliet
Telefoon 010 - 4381233

Reserveringen:

tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
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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: NL38 RABO 0302 8300 73.

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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