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Zal de winter lente bloeien
ik prijs je niet als ik
je vergelijk met lentebloemen
kan koude ogen niet benoemen
als je ontluikt in kleur

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

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

heb je winter meegevoeld
het ijs in je gedachten
bevriezen moest jezelf om
nog gezond te overnachten

Administratie:

een korte dag was je houvast
de lange nachten vol met spoken
voor even ben je weggedoken
omdat je alles hebt gehad

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

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar

toch zal de winter lente bloeien
liefde weer opnieuw gaan groeien
je zult me strelen langs mijn hart
jouw warmte is me zo apart

Betalingen aan:
Stichting Kerkblad voor Hoogvliet te Hoogvliet;
bankrekening: IBAN: NL12 INGB 0000 4590 99
▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

____________________________________

Abonnementenadministratie:
Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(C. Westerduin, telefoon 4161303)
Een abonnement wordt aangegaan voor tenminste één
jaar met stilzwijgende verlenging.
Opzegging kan daarna per maand tegen het eind van
een volle kalendermaand na de opzegdatum. Voor elke
verstreken maand in dat jaar wordt € 2,00 berekend.

Abonnementsgeld
Binnenkort maken we de nota’s gereed voor het
abonnementsgeld voor dit jaar; dit blijft € 23,00.

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.

Een aantal lezers heeft spontaan zelf al betaald.
Als u dat alsnog ook wilt doen stellen we dat zeer
op prijs. Want dat vermindert de kosten voor de
nota’s en de verzending ervan.
Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.

Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits
met bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)
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In het hart van elke winter zit een trillende lente..
Een paar dagen geleden stond ik met mijn karretje in de rij voor de kassa in de supermarkt.
Tsja’, gewoon afrekenen, want dat scannen gaat bij mij vaak fout! Dan sta ik wat te schutteren en
moet er toch nog een juffrouw opgetrommeld worden. Zo zorg ik toch ook een beetje voor de werkgelegenheid!
Vóór mij stonden een paar dames die wat aan het mopperen waren over het weer. Het was zo koud,
de zon scheen bijna nooit en telkens als je buiten kwam, dan kreeg je vast en zeker weer een bui op
je hoofd. Ik moest gelijk denken aan het verschijnsel “Blue Monday”. Meestal is dat de derde maandag van januari en dat schijnt de meest depressieve dag van het jaar te zijn. Een beetje onzin vind
ik zelf, maar het is wel een feit, dat we na al die feestdagen in december nu ineens weer in een
doodnormale maand januari terecht zijn gekomen. Het leven van alle dag met opstaan, werken,
huishouden doen etc. ,dat is even wennen.
Trouwens, met die winter wil het ook echt niet zo lukken. Ook dit jaar nog geen sneeuw of ijs gezien.
Maar wel veel wind en nattigheid. Toen schoot mij een tekst van de Libanese dichter Kahlil Gibran
te binnen. Ik had hem ergens in een tijdschrift gelezen en bij de ‘nog ooit eens te gebruiken teksten’
op mijn rommelige bureau gelegd.
“In het hart van elke winter zit een trillende lente,
en achter de sluier van elke nacht zit een glimlachende dageraad.”
Kijk, als je zoiets leest, is dat een soort medicijn tegen dat ‘Blue Monday’-virus.
Voor ons is de winter officieel begonnen op 21 december, dus hebben we pas een derde van die
winter erop zitten.
Onze verre voorouders berekenden het wat anders. Voor hen was rond 21 december het midden
van de winter al bereikt. Ze vierden immers het midwinterfeest. Het donkerste punt was bereikt en
het wiel van de tijd draaide weer naar een lichtere periode.
In de voorchristelijke, Keltische geloofstraditie was er een speciale godin gewijd aan de wintertijd: de
Cailleach. Zij was de godin van de transformatie. Als alles koud en dood is, houdt zij de belofte van
nieuwe groei in haar schoot. De Cailleach wordt ook wel de gesluierde genoemd. Ze is oud en belichaamt de winter: stormen die over het land gieren, de hagel die je gezicht striemt en de witte
sneeuw die alle planten en zaden bedekt. Zo behoedt zij de zaden, die dan rusten in de aarde,
wachtend op de tijd dat zij kunnen ontkiemen.
Maar dan aan het einde van de winter drinkt de Cailleach uit de bron van de jeugd. Dan verandert zij
in een jonge vrouw, ontkiemen de zaden en wordt het weer lente.
Ik vind dat een mooi beeld.
Maar wat heeft dat nu met een meditatie op ‘pagina drie te maken, denkt u misschien?
Dat pessimisme, dat mopperen van de dames bij de kassa, ervaar je soms ook in onze eigen kerken.
En toegegeven, wij bevinden ons ook in een soort kerkelijke winter. Het kerkbezoek loopt terug, jonge mensen zie je er minder dan voorheen. En wie toch betrokken willen blijven, lopen vaak tegen
verstarde denkbeelden aan.
Dat uit zich ook vaak in een vasthouden van regels en gewoonten die eigenlijk best zouden mogen
veranderen. Men is bang en vasthouden aan traditie, wetten en regels geeft toch een soort zekerheid.
Zijn we dan aangekomen in een tijdperk, waarin christelijke waarden en ons geloof gedoemd zijn te
verdwijnen? Ik denk het niet. Toegegeven, er is sprake van een ontkerkelijking, maar het zaad van
de blijde boodschap die al zo’n 2000 jaar wordt doorgegeven, zal altijd blijven sluimeren ook in deze
religieuze wintertijd. Want zoals na de winter alles weer gaat groeien en bloeien, zo zal ook, en misschien wel op een andere manier, die blijde boodschap van God doorgegeven worden.
In het hart van elke winter zit immers een trillende lente.
Léon Janssen.
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 9 FEBRUARI 2029

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020

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

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
dienst van Schrift en Tafel
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Susanne van Veelen
Kinderoppas: Dineke van Veelen

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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pater Y. Konchenko,
eucharistieviering
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'
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
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA - binn.diac.: Mensen zonder papieren
2. Kerk
HA: Kinderen in de Knel
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
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

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

ZONDAG 16 FEBRUARI 2020
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
voorstellen pastorale medewerkers
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Karlijn Huiting
Kinderoppas: Adri van Leeuwen

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

_________________________________________

Vast rooster

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

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

▪ 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. KiA- Werelddiaconaat: Kameroen
2. Kerk
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. 10.30 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
Zorgcentrum 'Meeuwenhof', (tijd.)
(Alverstraat 141, 3194 TD Hoogvliet)

Mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12
Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’

Actueel

Zondag 9 februari
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H.
Communie (K).
14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert; toegang
vrij.
Maandag 10 februari
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
Dinsdag 11 februari
20.00 uur Mariakerk. CaFE - Catholic Faith
Exploration, het katholieke geloof verkennen;
zesde bijeenkomst (K)
Woensdag 12 februari
20.00 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).
Donderdag 13 februari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Vrijdag 14 februari
19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor
Hoogvliet' (O).
Zaterdag 15 februari
9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt.
19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).
Woensdag 19 februari
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).
Donderdag 20 februari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
20.00 uur Locatie wisselend. Jongerengespreksgroep o.l.v. ds. Huls (P).

(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Dhr. A. de Knegt, Othelloweg 359

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

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

Kerkdienst zondag 16 februari
10.30 uur: mw. Marianne van Maasacker

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari

Deuteronomium 28:45-57
Deuteronomium 28:58-69
Psalm 31:1-14
Psalm 31:15-25
Deuteronomium 29:1-14
Deuteronomium 29:15-28
Deuteronomium 30:1-10

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari

Deuteronomium 30:11-20
Psalm 18:1-16
Psalm 18:17-35
Psalm 18:36-51
Exodus 1:1-14
Exodus 1:15-22
Exodus 2:1-10

zondag
maandag

23 februari Exodus 2:11-22
24 februari Spreuken 5:1-14

Geestelijk verzorger:
ds. E.A. Bos, e-mail: ea.bos@leliezorggroep.nl

Kerkdiensten

Zondag 9 februari
10.30 uur ds. E.A. Bos
Zondag 16 februari
10.30 uur ds. E.A. Bos
Zondag 23 februari
10.30 uur ds. E.A. Bos
_________________________________________
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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

Dank
Hartelijk dank voor de bloemen uit de dienst en de
kaarten die we kregen tijdens de korte ziekenhuisopname. Het was hartverwarmend.

• Noodnummer: 06 – 30 97 58 17
Parochiebestuur

Jan en Corrie van Opdorp

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

Wat een een verrassing de bloemen die ik op 2
februari mocht ontvangen. Heel hartelijk bedankt,
Marianne Sonneveld

Bisdomkerk

Op zondag 9 februari is er weer een koffieconcert
in de Dorpskerk.
Aanvang 14.00 uur, deur open 13.30 uur.

• ‘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.

Medewerkenden aan dit concert zijn:
▪ het Blackwood Clarinet Quartet, bestaande
uit Arie van der Giessen, Barbara Vermaat, Martin
Vermaat en Cor Benne,
▪ het Vocaal Ensemble Cappella Constancis uit
Schoonhoven, o.l.v. Ingrid Kappelle
▪ Jeroen Liedorp, piano

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

Het belooft weer een mooie muzikale zondagmiddag te worden met een zeer gevarieerd programma. En zoals gewoonlijk is de toegang vrij.

• 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

Orgelagenda

▪ Zondag 16 februari, - Paradijskerk, 14.00 uur
Zondagmiddagconcert met Petra Veenswijk

• 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.

▪ Zondag 16 februari - Pelgrimvaderskerk, 15.00 u:
Gerard van der Zijden en Wouter Blacquière

• Hoogvliet – Maria en Johannes onder het kruis
Zie verder hierna.

▪ Woensdag 19 februari 13.30-14.00 uur
Concertgebouw De Doelen/ Grote Zaal
De voetjes van Bach / 2; Geert Bierling, orgel
Lunchconcert / Vrije toegang
_________________________________________

• 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

Toegang vrij, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen voorbehouden.
Eventuele – onvoorziene – wijzigingen:
zie de orgelagenda op: www.rotterdamorgelstad.nl
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• Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15,
3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109
email: secretariaat @ felicitaskerk.nl
website: www.felicitaskerk.nl
Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur.

2020 in ons bisdom Rotterdam een themajaar houden gewijd aan het Woord van God.”
Het diocesane Jaar van het Woord van God duurt
tot Kerstmis 2020, want, zo schrijft de bisschop in
zijn brief: “Wanneer we spreken over het Woord
van God, dan gaat het niet alleen over de Heilige
Schrift, maar ook over de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God. Het is
daarom dat het jaar van het Woord van God in ons
bisdom [..] uitmondt in het hoogfeest van Kerstmis.”
De bisschop nodigde van harte uit om vanaf zondag 26 januari bijzondere aandacht te hebben voor
het Woord van God. In het bisdom worden vanwege het Jaar van het Woord van God initiatieven en
activiteiten aangeboden. Informatie hierover volgt
binnenkort.

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
Brielle:
9.30-11.30 u ma-vr. 412142 2)
Hellevoetsluis:
9.30-11.30 u ma-vr. 312574 2)
Hoogvliet:
9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 1)
Rhoon:
9.30-11.00 u ma-vr. 5015284 1)
Spijkenisse:
9.00-12.00 uur di
en overig telefonisch
638109 2)
1) kengetal 010; 2) kengetal 0181
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Paus Franciscus gaf aan dat hij al aan het eind van
het Heilig Jaar van Barmhartigheid (2016) nadacht
over een zondag geheel gewijd aan Gods Woord
en hij schrijft: “Gods Woord herinnert voortdurend
aan de barmhartige liefde van de Vader, die zijn
kinderen vraagt om in liefde te leven. Het leven van
Jezus is de volledige en volmaakte uitdrukking van
deze goddelijke liefde, die niets voor zichzelf houdt,
maar zichzelf aan allen aanbiedt zonder reserves” .

Nieuws uit het bisdom
Nieuw diocesaan themajaar over het Woord
van God startte op 26 januari
Zondag 26 januari was de derde zondag door het
jaar. Op deze zondag werd er op initiatief van paus
Franciscus voortaan wereldwijd in het liturgisch
jaar extra aandacht te vragen voor het Woord van
God. In het bisdom Rotterdam startte op deze zondag een themajaar: het Jaar van het Woord van
God.In een brief aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en alle andere gelovigen in het
bisdom Rotterdam schrijft bisschop Van den Hende
over het diocesane themajaar: “Met nadruk schrijft
paus Franciscus dat de aandacht voor het Woord
van God zich niet mag beperken tot één zondag.
De jaarlijkse zondag van het Woord van God ontslaat ons niet van de opdracht om als leerlingen
van Christus iedere dag opnieuw te putten uit het
Woord van God.”
In het bisdom Rotterdam zijn in de afgelopen jaren
meerdere themajaren gehouden, onder andere het
Jaar van Gebed (2018) en het Jaar van de Roepingen (2019). Bisschop Van den Hende: “Deze
jaren zijn vruchtbaar gebleken. In menige parochie
is er sinds het Jaar van Gebed een grotere toeleg
merkbaar op het bidden, en het Jaar van de Roepingen heeft het gelovig besef versterkt dat ieder
mens geroepen wordt door de Heer, dat God vanaf
de moederschoot een dialoog aangaat met ieder
van ons.”
“Wanneer we spreken over het Woord van God,
dan gaat het niet alleen over de Heilige Schrift,
maar ook over de persoon van Jezus Christus, het
vleesgeworden Woord van God.”
“Aangezien een themajaar voor de parochies en
voor het bisdom als geheel vruchtbaar is, én omdat
aandacht en eerbied voor het Woord van God niet
tot één zondag beperkt kan worden, zullen we in

(Bron: Bisdom Rotterdam)

Hoogvliet / Pernis

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
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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.

Lector:
mw. L. Martis.
Collectanten: mw. Borges en mw. Plantijn,
dhr. en mw. Ayranci.
Intentie:
me. Ester Leitoe.

In Memoriam
“Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij….”

Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).
ZIEKENCOMMUNIE
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch
graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat
ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U
kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater
Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Dit gedichtje van Toon Hermans stond boven de
rouwkaart van de heer Mat Hebing. Hij overleed
op woensdag 15 januari op de leeftijd van 88 jaar.
De zeer drukbezochte uitvaartplechtigheid vond
plaats op 22 januari in Crematorium ‘De Ommering’
te Spijkenisse.’De gehele plechtigheid stond in het
teken van ‘Liefde’.
Mat was dan ook een zeer liefdevolle echtgenoot
van zijn vrouw Netty, een fantastische vader, opa en
over-opa. Hij was een echt familiemens. De toespraken van zijn dochter en twee van zijn kleinzoons spraken alleen maar over zijn liefde voor hen.
Eveneens werd er over ‘dankbaarheid’ gesproken.
Dankbaar voor hun opvoeding, voor de fijne jeugd,
voor de liefde van hun vader en opa.
Mat genoot van het leven en had een grote dosis
humor. Hij kon lachen dat de tranen in zijn ogen
schoten.

Vieringen in de
Mariakerk
5de 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

14.00 uur
Priester:
Kosters:
Ma. 10 feb.

Maar Mat was ook een kunstenaar. Houtsnijwerken
waren zijn grote hobby. Hij heeft veel schitterende
werken gemaakt. Eén daarvan is nog steeds te
bewonderen in de
Mariakerk. Boven
het altaar hangt
een groot werk van
hem. Het stelt het
‘Laatste
Avondmaal’ voor (zie de
foto hiernaast).
Een ander werkstuk hangt in de
“Sint Joriskerk” te
Ridderkerk.
Het
stelt Sint Joris en
de draak voor.
Ook weer zo’n
prachtig
snijwerk
waarin uren werk heeft gezeten.
Maar ook silhouetten van hemzelf, zijn vrouw en
kinderen heeft hij in hout uitgesneden. Mat was
een groot kunstenaar.
Hij hield van feesten. Bekend zijn z’n activiteiten
tijdens het Carnaval van de Leuteraars in de toenmalige ‘Bron’ aan de Posweg. Als er iets gedaan
moest worden wat op zijn terrein lag, dan kwam hij
altijd wel met een oplossing.

Eucharistieviering voor de
Antilliaanse Geloofsgemeenschap.
pater A. Toppo
dhr. N. Evertsz en dhr. M Paulina.

Intentie:

H. Scholastica, maagd.
10.00 uur Eucharistieviering.
mw. Divera Kamp-Boon.

Do. 13 feb.

10.00 uur Eucharistieviering.

6de Zondag door het jaar.
Woord- en Communieviering
met samenzang.
Voorganger: dhr. L. Janssen
Koster:
dhr. W. Tempelaars.
Lector:
. mw. L. Janssen-Impens.
Collectanten: mw. Van Oossanen en dhr. Broun.
Intenties:
dhr. Gerard Kabel, mw. Ester Leitoe.
Zo. 16 feb.
09.15 uur

Ma. 17 feb.

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 20 feb.
Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering.
mw. Divera Kamp-Boon.

Zo. 23 feb.
09.15 uur

7de Zondag door het jaar.
Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans
Koor 'Mansaheronan di Pas'
pater Y. Konchenko.
dhr. L. Janssen.

Priester:
Koster:
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Afscheid nemen doet pijn. We hebben afscheid van
zijn lichaam moeten nemen. Maar de herinneringen
zullen blijven. Wij zullen Mat niet vergeten.
Moge dat een troost zijn voor zijn vrouw Netty, zijn
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en
allen die hem hebben gekend.

Ook toen de grote parochie H.H. Nicolaas Pieck en
gezellen ontstond, waarvan de Mariakerk een onderdeel werd. Na dertig jaar hebben zij onder hun
werkzaamheden een streep gezet. Bij het afscheid
ontvingen zij naast een boeket bloemen, de bekende kaars met het vignet van Maria en Johannes
onder het kruis en een cadeaubon.
De Beheercommissie is beide dames erg dankbaar
voor hun jarenlange inzet.

Alfons Joosten.

Uit de parochie

Léon Janssen, secretaris

Blessing Crew

Jarigen: zie Tussenblad.

Beste lezer,
Graag willen wij een
update geven over ons
project Motherly Gift in
de afgelopen periode.
Met onze inzamelingsactie hebben wij twee gezinnen een kledingpakket kunnen aanbieden.
Bent u of kent u een
ouder die het niet breed
heeft of wilt u graag kleding doneren? Neem
dan contact op met
Blessing Crew:
e-mail: blessingcrew@outlook.com.
Maten die we aanbieden of gedoneerd mogen
worden zijn:
▪ Babykleding maat 50 t/m 86
▪ Kinderkleding tot maat 110
Namens Blessing Crew en ouders willen wij alle
donateurs bedanken voor hun donaties!
Wij stellen dit erg op prijs.

Overledenen

Overleden op:
30 dec. Jacqueline Maria Houtstra – Groos
4 jan. Geertruida Joanna Wilhelmina KabelUilenhoed
4 jan. Johanna Cornelia Roodbol – Michilsen
15 jan. dhr. M. Hebing
26 jan. mw. Cornelia Maria Gemma Zijlmans–
van Hagen.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en
troost.

Afscheid
Twee veteranen.
Op maandag 24 januari hebben we op het secretariaat van de Mariakerk afscheid genomen van de
dames Bep Meijer en Truus van Elk.

Blessing Crew.
_________________________________________

Landelijk kerknieuws
Mgr. Woorts aanwezig bij
Nationale Holocaust Herdenking
Op zondag 26 januari nam Mgr. Woorts namens de
Bisschoppenconferentie deel aan de Nationale
Holocaust Herdenking 2020 bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’ in het Wertheimpark
in Amsterdam. Voorafgaand aan de herdenking
vond een Stille Tocht plaats van het Stadhuis van
Amsterdam naar het Wertheimpark.
Naast Mgr. Woorts, die bisschop-referent is voor
Kerk en Jodendom, namen ook Suzan Daalmans,
secretaris- generaal van de Bisschoppenconferentie en Tineke de Lange, beleidsadviseur van de
Bisschoppenconferentie op het gebied van het Jodendom, deel aan de Stille Tocht en de herdenking.

Beide dames hebben als vrijwilliger dertig jaar op
ons secretariaat gewerkt. Zij zijn destijds begonnen
op de Baarsweg, waar het secretariaat van de
toenmalig parochie Johannes voor de Latijnse
Poort was gevestigd. Wij gebruikten toen het kerkgebouw De Bron samen met de toenmalige Hervormde Gemeente.
Na de sluiting van de De Bron fuseerden beide r.k.
parochies van Hoogvliet tot één nieuwe parochie:
Maria en Johannes onder het kruis.
Beide dames zetten hun werk als vrijwilliger voort
op het secretariaat aan de Parelvissersstraat.
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Bij het monument spraken onder meer mw. Eva
Weyl, overlevende van het kamp Westerbork, Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands
Auschwitz Comité, Femke Halsema, burgemeester
van Amsterdam en premier Mark Rutte. Tijdens zijn
toespraak, waarbij verschillende politici en bewindslieden zoals staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus aanwezig waren, bood premier
Rutte namens de Nederlandse regering excuses
aan voor het overheidshandelen tijdens de Holocaust.

In 2019 publiceerde paus Franciscus op 30 september, 1600 jaar na de dood van Hiëronymus, zijn
apostolische brief Aperuitillis, waarmee hij de Zondag van Gods Woord instelde, die op 26 januari
2020 voor de eerste keer wordt gevierd.
(Bron:Actueel)

De jongste bisschop ter wereld.
Stepan Sus is met zijn 38 jaar de jongste katholieke
bisschop ter wereld. Zondag 12 januari werd hij gewijd
in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne.

Drie kinderen van de joodse basisschool RosjPina
lazen fragmenten voor uit verhalen die ze zelf hadden opgeschreven over hun grootouders die de
Holocaust hadden meegemaakt. Rabbijn Menno
ten Brink sprak de Jizkor- en Kaddisj gebeden uit.
Na de herdenking die door de NOS live werd uitgezonden, volgde een defilé langs het Spiegelmonument.
Na afloop van deze indrukwekkende bijeenkomst
waren Mgr. Woorts en mw. Daalmans uitgenodigd
voor een lunch met onder andere overlevenden
van Auschwitz. Mgr. Woorts sprak met verschillenden van hen, zowel Joden als Roma. De vele Roma en Sinti die zijn vermoord of die het hebben
overleefd waren of zijn veelal katholiek.

(Bisschop Sus –rechts- tijdens zijn wijding.)
(foto: Instagram, stepan_sus)

(Bron: Actueel)

De bisschoppensynode van de Grieks-katholieke Kerk in
Oekraïne heeft Sus gekozen als curiebisschop voor het
aartsbisdom Kiev-Halytsj. Paus Franciscus bevestigde
de keuze in november.De bisschop hoorde van zijn benoeming, nadat hij in Washington D.C. een marathon
had gelopen met Oekraïense veteranen.
“Toen onze spieren nog zeer deden, hoorde ik dat ik
een nieuwe marathon moest lopen, dit keer voor de
Kerk”, zei Sus na zijn wijding.

Bijbels dagboek
De Katholieke Bijbel Stichting (KBS) komt bij gelegenheid van de Zondag van Gods Woord met eenspeciale uitgave: ‘Jaar van het Woord 2020’.

Na zijn priesterwijding in 2006, diende Sus als aalmoeze nier in het leger. Hoewel jong, heeft hij wel menselijk
lijden gezien. Zeker 76 uitvaarten heeft hij geleid voor
Oekraïners die gestorven zijn in de Donbas-regio, waar
sinds 2014 een conflict woedt tussen de regering en
pro-Russiche separatisten.
Toen hij zijn positie als curiebisschop accepteerde,
dacht Sus volgens eigen zeggen aan de martelaren van
de Grieks-katholieke Kerk in Oekraïne:“Zij die priester of
bisschop werden in een tijd waarin er geen plechtige
liturgieën bestonden” en die in veel gevallen in een
werkkamp aan hun eind kwamen. Hij zei tot de martelaren te bidden dat hij waardig wordt om bisschop binnen
de Kerk te worden.
Sus zegt nog niet te weten wat de toekomst voor hem in
petto heeft; zijn toekomst heeft hij in de handen van God
gelegd, die hem tot het priesterschap heeft opgeroepen.
“Het maakt niet uit hoe spannend het woord ‘curie’ mag
zijn”, zei de bisschop, “ik weet dat ik met God alle moeilijkheden kan overwinnen.”
(Bron:Catholic News Agency)

Voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 30
september 2020 staan in dit Bijbels dagboek voor
elke dag een korte Bijbeltekst, een overweging en
een gebed. Op 30 september is de gedachtenis
van de heilige Hiëronymus, de kerkvader die verantwoordelijk is voor de eerste Bijbelvertaling in het
Latijn, de Vulgaat genoemd.

______________________________________
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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

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

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

• Kerk:

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

Predikanten

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

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

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC,
telefoon 4160071, e-mail: 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

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

Doopbediening

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

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 bankrekening 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.

Pastoraal team

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.

De kerkenraad is verheugd dat twee gemeenteleden bereid zijn gevonden het pastorale team te
versterken, met name voor het bezoekwerk.
In de dienst van 16 februari hopen we de dames
Aukje Kempff en Marijke Dirven te bevestigen in
hun taak als lid van het Pastorale Team.
Namens de kerkenraad,
Marjan de Jong - den Boer

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.

In Memoriam
Harmen Sinnema

Taakdragers

Op 22 januari overleed, op de leeftijd van 82 jaar,
dhr. Harmen Sinnema. Hij woonde met zijn vrouw
aan de Cloese.
Op 30 januari kwamen we bij elkaar in gebouw ‘De
Ommering’ in Spijkenisse om terug te kijken op zijn
leven en om afscheid van hem te nemen. Er werden herinneringen opgehaald aan wie hij was en
aan wat hij voor een ieder heeft betekend.
We spraken over de ruim 58 jaren waarin hij met
zijn Joke getrouwd was. Mét de jaren ervoor erbij,
al zo lang samen.

Ambtsdragers

Op 9 feb.: mw. Kloeg, dhr. Woudstra, mw. Groen;
lector dhr. Heutink
Op 16 feb.: mw. Van Lunteren, mw. Van der Maar,
tevens lector

Organisten
9 feb.: dhr. Van der Padt 16 feb.: dhr. Meyboom

Commissie van ontvangst

We spraken over dat hij altijd voor iedereen klaar
stond. Dat hij veel in het huishouden was gaan
doen nadat hij met pensioen was gegaan, omdat
dat zo ongeveer samenviel met de tijd dat zijn
vrouw Joke hartklachten kreeg. Hij heeft in de huizen van zijn kinderen behangen, geverfd en geklust, en natuurlijk geholpen met de verhuizingen
die daaraan vooraf gingen. Nooit klopte je tevergeefs bij hem aan. Hij zou altijd eerst voor anderen
zorgen voordat hij iets voor zichzelf zou wensen.
Hij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. Collecten
geregeld voor de Hartstichting, zwemmen met
mensen met een verstandelijke beperking, hij genoot ervan.
Hij was een vader bij wie je altijd terecht kon. Steun
en toeverlaat, vraagbaak voor zijn dochter en zoon.
En hij was een geweldige opa. Een opa met wie je
kon gaan vissen. Een plaagopa met wie je stoeien
kon. Het was lastig om het van hem te winnen.

9 feb: mw. Van den Berg, dhr. en mw. Van Veelen
16 feb: .dhr. en mw. Vervat, mw. Hallema

Collecte, toelichting
9 februari - PKN: 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 interactieve e-learning en uit bijeenkomsten.

13

Hij leefde met zijn geloof. Het was de basis van het
leven van Harm en Joke samen.
In de kerk is hij ouderling geweest en hij heeft dat
met hart en ziel gedaan. En toen het contact met
de kerk wat vervaagde, vervaagde zijn geloof niet.
Zijn vertrouwen in God bleef. Harm en Joke luisterden samen naar de kerkradio, namen deel aan het
Heilig Avondmaal dat regelmatig in de Sluis wordt
gehouden en er waren de gesprekken met ds. Wilschut.
Het vertrouwen in God bleef in stand. In deze God,
die zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft. Jezus
Christus, die gezegd heeft dat wij elkaar moeten
liefhebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Die tekst
lazen we, in Johannes 15: 12 staat hij geschreven.
Het was de trouwtekst waarop Joke en Harm elkaar trouw beloofden, in mei 1961. Ze hebben hun
belofte gehouden.
God heeft ook zijn belofte gehouden. Hij laat nooit
los wat zijn hand begon. Harm zag de poort van de
hemel open staan, en daar hebben we van gezongen.
Mag Joke, en mogen de kinderen en de kleinkinderen en allen die Harm Sinnema zo zullen missen, hier steun en troost uit kunnen putten.
Ds. V.E. Huls

Het is lastig om ze bij elkaar te krijgen. Als ze van
hun man niet mogen komen, dan kan dat ook niet.
En vaak zijn bijeenkomsten te ver om te lopen.
De kerk deelde fietsen uit, zodat de vrouwen zich
makkelijker kunnen verplaatsen. Ook zien hun
mannen dat de bijeenkomsten nuttig zijn, zodra het
meer geld voor hun gezin oplevert. Jacqueline:
“Sinds we speciale vrouwengroepen hebben
opgericht, kunnen we vrouwen makkelijker
mobiliseren. Onze vrouwen voelen zich prettiger
met vrouwen onder elkaar.
Ik leer de vrouwen van alles over landbouw. Ze
leren hoe ze kippen of geiten kunnen houden en
hoe ze een goede oogst kunnen krijgen in het
droge seizoen. Ze leren het belang van bomen
planten en van energiezuinige ovens. Een deel van
de maïs-oogst hebben we in een loods
opgeslagen. Zodra de prijs van maïs weer omhoog
gaat, verkopen de vrouwen dit met grote winst.”
Samen staan deze vrouwen sterker. Ze helpen
elkaar met de oogst en sparen samen. Daardoor
stijgen hun inkomsten. Helpt u mee?
Het kost 90 euro om een groep boerinnen te
trainen. Kijk voor meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/kameroen.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte
in onze kerk. Of maak uw gift over op bankrekening
NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Z00400, thema Versterk
de kerk, Kameroen. Hartelijk
dank!
Deze collecte wordt door de
diaconie van harte aanbevolen.

DiacoNieuws
Collecte 16 februari
Vrouwen versterken in Noord-Kameroen

Uw diakenen

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Vrije dagen
Op het moment dat u dit leest, hopen wij te genieten van een aantal vrije dagen. Het zijn drukke weken geweest, sinds ik op 1 januari weer begonnen
ben. Dus is het prettig er even tussenuit te zijn.
Mocht u in deze komende dagen behoefte hebben
aan een predikant dan kunt u contact opnemen
met de scriba: Marjan de Jong-den Boer. Zij weet
wie ons (ds. Wilschut en mij) vervangt.

Graag vertellen we u wat meer over het werk van
de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van
Kameroen, dat onze gemeente op dit moment
steunt via Kerk in Actie. Deze kerk ondersteunt
haar gemeenteleden met duurzame landbouw en
theologisch onderwijs. Ook is er speciale aandacht
voor vrouwen.
Jacqueline Toubakoum (1974) werkt voor het landbouwprogramma van de Lutherse Broederkerk. Ze
traint vrouwengroepen. Jacqueline merkt dat
steeds meer vrouwen naar haar trainingen komen.
In het begin was dat nog moeilijk. Vrouwen hebben
in Noord-Kameroen een ondergeschikte rol. Ze zijn
verantwoordelijk voor het huishouden, het voedsel
en de kinderen.

Gespreksgroepen
Er is weer een tweetal groepen van start gegaan.
We kijken terug op een heel mooie avond Lectio
Divina. En we zijn met de Jongerengespreksgroep
ook weer bij elkaar geweest.
De jongeren komen opnieuw bij elkaar op de donderdagavonden 20 februari en 19 maart.
De andere gespreksgroep komt samen op 27 februari en op 26 maart.
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Zoals ik in het vorige kerkblad al heb aangegeven
wil ik met u gaan kijken naar ‘Het Lam Gods’, van
de gebroeders Van Eijck.
De restauratie van dit wereldberoemde altaarretabel heeft onlangs nog de kranten gehaald.
Misschien vindt u het ook wel iets te avontuurlijk
om op die manier over het geloof te praten, aan de
hand van een eeuwenoud schilderij…. (daarover
meer in het volgende nummer op ‘Pagina drie’).
Maar u kunt het ook eens erop wagen…. U bent in
ieder geval welkom. Graag aanmelden, per mail of
telefonisch.

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
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.

Pastorale Team
Naast dit alles kan ik u met vreugde melden dat we
in de dienst van 16 februari de dames Aukje
Kempff en Marijke Dirven hopen te bevestigen in
hun taak als lid van het Pastorale Team. Zij worden
geen ambtsdrager, maar ze beloven wel dat ze alle
dingen die aan hen worden toevertrouwd geheim
zullen houden. En we zijn heel blij met hen.

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

Ik bid u Gods zegen toe,
Ds. Viola Huls

▪ Kerkelijke Stand

[Zie de afzonderlijke bladzijde]

▪ Collecteverantwoording

Huispaaskaarsen

Op 19 jan.

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

Op 26 jan.

Vak.bur.: PKN-mw:
€ 234,77 € 141,50
Diaconie: PKN-JOP:
€ 238,59 € 207,91

Deurcoll.:
€ 63,85
Deurcoll.:
€ 113,47

▪ Giften (contant)
Kerk
• algemeen
€ 5,00 van NN via mw. Slooter
€ 20,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Parkeren
A

B

C

D

Hierbij een herinnering aan de oproep van Marieke
Groot Bramel op 26 januari om zorgvuldigheid te
betrachten bij het parkeren rond de Dorpskerk.
Laten we daarbij de buren/buurt geen overlast bezorgen en niet parkeren ter hoogte van de garages en voor de uitrit van de paardenwei.

▪ 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;

Het aantal plaatsen aan de Achterweg is beperkt,
maar op het grote parkeerterrein is plaats genoeg.
Ook kan bij het zwembad worden geparkeerd,
maar dan moet u wel een trap of en af.
Als u zelf nog goed ter been bent laat dan de
plaatsen dichtbij de kerk vrij voor wie dat niet is en
een plaats vor de deur echt nodig heeft.
Bij voorbaat dank.
_________________________________________
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In de webversie voor de kerkelijke websites op internet wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

in Mariakerk

Altaar en kunstwerk
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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: 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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