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

Wie ben ik?

Kopij inleveren:

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik kalm, blijmoedig en stevig
stap uit mijn cel,
een landheer uit zijn slot.

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

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk
spreek met mijn bewakers
ik als gebieder.
.......
Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen?
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?
Een gekooide vogel, onrustig,
ziek van verlangen, happend naar adem,
iemand knijpt me de keel dicht.

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

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

Wie ben ik? Machteloos en bezorgd
om vrienden, eindeloos ver,
moe en te leeg om te bidden, te denken,
scheppend bezig te zijn,
mat en bereid om van alles afscheid te nemen.

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar
Betalingen aan:
Stichting Kerkblad voor Hoogvliet te Hoogvliet;
bankrekening: IBAN: NL12 INGB 0000 4590 99
▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Wie ben ik? Deze of die?
Ben ik vandaag deze en morgen een ander,
ben ik beiden tegelijk?

Abonnementenadministratie:

Voor de mensen een veinzer
en voor mezelf een zielige,
zeurende zwakkeling.

Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(C. Westerduin, telefoon 4161303)

Of lijkt wat in mij rest een verslagen leger,
dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen.

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.

Wie ben ik?
Eenzaam getob spot met mij.
Wie ik ook ben, u kent mij, o God!
Van u ben ik.

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.

Dietrich Bonhoeffer. juni 1944.

___________________________________
Zondag 29 maart:

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

begin zomertijd
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Wie ben ik?
Bij het toedienen van het askruisje werd in de vroegere liturgie gezegd: “Memento homo,
quia pulvis est et in pulvis reverteris.” “Gedenk, o mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.” De nadruk lag daarbij op de nietigheid, de korte duur van het leven hier op aarde. Je moest je door vasten en versterving voorbereiden op het latere, echte leven in de
hemel. Door maar één keer per dag een volle maaltijd te nemen, werd je daar gedurende
veertig dagen vaak aan herinnerd.
Tegenwoordig ligt in de veertigdagentijd de nadruk vooral op bezinning: “Wie ben ik?”
Die vraag: “Wie ben ik?” is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Als ons gevraagd
wordt: ”Wie bent u?”, antwoorden we meestal met het noemen van onze naam; soms alleen met onze voornaam, soms – meer formeel – met onze achternaam. Maar in feite zegt
dat nog niet veel over wie we écht zijn.
We kunnen ook onze functie noemen: “Ik ben chauffeur.” Maar ook dat zegt nog maar een
heel klein deel van wie we zijn. We hebben immers meerdere ‘functies': we zijn ook huisvader, echtgenoot, lid van een of meerdere verenigingen of clubs, eigenaar of huurder van
een bepaald pand, lid van een kerk of kerkelijk genootschap; en zo zijn er waarschijnlijk
nog wel meer ‘verbanden’ te noemen.
Ben ik dat wat ik van mezelf denk te zijn? Maar ook dat kan soms erg wisselend zijn: de
ene keer voel ik me niet zo waardevol, bijna niet van betekenis; een tijdje later ben ik tevreden over mezelf en voel me gewaardeerd. In een lied wordt daarover terecht gezongen: ”Sometimes I am up, sometimes I am down.”
Om iets dichter bij het antwoord op de vraag “Wie ben ik?“ te komen, is het, denk ik, belangrijk dat we - vooral in deze veertigdagentijd - ‘pas op de plaats maken’. Eerlijk in de
spiegel kijken om te zien, te beseffen: wat zijn de goede eigenschappen die ik van God
heb gekregen? Ben ik me daar echt van bewust? En, nog belangrijker, wat dóe ik met de
gaven, de goede eigenschappen die God me gegeven heeft?
We zijn ten diepste door God in het leven gezet met, íeder van ons, zijn of haar eígen gaven. Die gaven hebben we gekregen om te ontwikkelen; er zelf plezier, levensgenoegen
uit te putten én ze te benutten ten dienste van anderen.
Het bijzondere van die gaven is, dat ze nooit uitgeput raken: telkens biedt het leven weer
nieuwe kansen om onze gaven verder te ontwikkelen. Ik zie dat soms op een heel opvallende manier wanneer mensen met pensioen gaan en dan in hun vrije tijd als vrijwilliger
zich opnieuw en heel anders ontplooien. Ik zie het ook wel bij moeders die, nadat de kinderen het huis uit zijn, op een nieuwe, creatieve manier heel bijzondere en mooie dingen
doen. Ik zie het soms - heel verrassend - ook in een verzorgingshuis hoe ouderen zich
daar ontwikkelen tot wat we noemen ‘het zonnetje’ in huis.
De veertigdagentijd nodigt ons dus uit om ons te bezinnen op: Wie ben ik? Wie mag ik
- begiftigd met Gods Geest - zijn voor anderen? Hoe kan ik mezelf, nog meer dan voorheen, tot een levend lid of lidmaat maken van de gemeenschap waarin ik leef?
Zo wordt de veertigdagentijd verrijkend voor onszelf en voor mensen om ons heen.
Ben van Dam
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 22 MAART 2020

ZONDAG 5 APRIL 2029

Vierde zondag Veertigdagentijd

Palmpasen
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending alleen digitaal via de site:
www.kerkhoogvliet.nl > tab Gemeente
Kindernevendienst:
Kinderoppas:

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending alleen digitaal via de site:
www.kerkhoogvliet.nl > tab Gemeente
Kindernevendienst:
Kinderoppas:

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur eucharistieviering VERVALLEN
Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur eucharistieviering
VERVALLEN

▪ maandag en donderdag
(onder voorbehoud):
10.00 uur Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag
(onder voorbehoud):
10.00 uur Eucharistieviering

Agenda

LET WEL

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

alle diensten en activiteiten
zijn vervallen

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

tot en met 6 april

_________________________________________

Vast rooster

ZONDAG 29 MAART 2020

(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’

Vijfde zondag Veertigdagentijd
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending alleen digitaal via de site:
www.kerkhoogvliet.nl > tab Gemeente
Kindernevendienst:
Kinderoppas:

• 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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur eucharistieviering
VERVALLEN

Zo. 10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO
19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim”
Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”
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’

Kinderwoorddienst
▪ maandag en donderdag
(onder voorbehoud):
10.00 uur Eucharistieviering
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Actueel

Zondag 5 april
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H.
Communie (K).

Zaterdag 21 maart
9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt.
19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).
Dorpskerk. Jubileimcomcert ‘Rejoice’ is
VERPLAATST NAAR 31 OKTOBER.
Zondag 22 maart
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H.
Communie (K).
Dinsdag 24 maart
14.00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
Woensdag 25 maart
20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).
Donderdag 26 maart
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
20.00
uur
Platte
Driedijk
49.
(Bijbel)gespreksgroep (‘Lam Gods’ 2) o.l.v. ds.
Huls (P).
Vrijdag 27 maart
19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor
Hoogvliet'- DRIE weken (O).
Zaterdag 28 maart
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommelmarkt ten bate van de Protestantse
Gemeente te Hoogvliet.
Zondag 29 maart
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H.
Communie (K).
Maandag 30 maart
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
Dinsdag 31 maart
18.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).
_________________________________________

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

22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april

Exodus 6:26-7:13
Exodus 7:14-25
Exodus 7:26-8:11
Exodus 8:12-28
Exodus 9:1-12
Exodus 9:13-35
Exodus 10:1-20
Exodus 10:21-11:10
Psalm 130
Exodus 12:1-13
Exodus 12:14-28
Exodus 12:29-42
Exodus 12:43-51
Exodus 13:1-16
Matteüs 21:1-17
Exodus 13:17-14:14

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Zorgcentrum 'Meeuwenhof', (tijd.)
(Alverstraat 141, 3194 TD Hoogvliet)

Mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12
Dhr. C.L. van de Plassche, Ankerkuilstraat 88
Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’
(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. A. van Tooren-Schilperoort,
Ferdinant Huyckstraat 11

Breede Vliet / Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt
Geestelijk verzorgers

LET WEL;
Vrijwel alle activiteiten zijn geschrapt

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

tot en met 6 april
________________________________________

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

Woensdag 1 april
10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O).
19.00 uur Mariakerk. Oec Taizéviering (O).
Donderdag 2 april
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
11.00 uur De Aanbouw. Paasviering voor ouderen, georganiseerd door de PVD (P)
Vrijdag 3 april
19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).
Zaterdag 4 april
10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen
voor de rommelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt
Geestelijk verzorger: ds. Wim Burggraaf
e-mail: w.burggraaf@leliezorggroep.nl

Kerkdiensten

Zondag 22 maart
10.30 uur mw. D. de Roos
Zondag 29 maart
10.30 uur mw. M. Peek
_________________________________________
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Soep….soep….soep….soep….soep
Deze maaltijden zijn VERVALLEN
Steun aan Stichting Kinderhulp Togo kan ook via
bankrekening: NL 83 RABO 0133363376 ten name
van Stichting Kinderhulp Togo te Zoetermeer.
Meer informatie bij Leny Janssen-Impens,
telefoon: 010-4382325

Redactioneel
75 jaar vrijheid

Dit nummer wordt plotseling toch een bijzondere
uitgave. We proberen tot het laatste moment de
actualiteit over maatregelen tegen het coronavirus
te volgen en daarop teksten aan te passen.
Maar op sommige plaatsen laten we teksten gewoon staan en volstaan we met de algemene mededeling dat alles is geschrapt.
Met de ondeugende gedachte: nu merkt u welk
aanbod er iedere week is en dat u nu moet missen.

Vrijheid vier en herdenk je met anderen

De overheidsmaatregelen zijn al verlengd van 31
maart naar 6 april. De volgende editie verschijnt op
3/4 april - het paasnummer. Hoe de stand van zaken dan is, is nu nog een spannende onzekerheid.
Redactie

Dank
Op zondag 1 Maart werden we verrast met een
mooi boeket bloemen.
Bij deze hartelijk dank hiervoor.
Annie en Jan van der Meijde.

☼
Hartelijk dank voor de bezoekjes, telefoon, de
bloemen en de kaarten, ook van de kindernevendienst, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in
Aafje ‘de Vier Ambachten’.
Het was hartverwarmend hoe de gemeente om mij
heen stond. Dank!
Mevr. Roth-Leusink

Wij nodigen u/jou van harte uit om met ons het
beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar
geleden te herdenken, op zaterdag 18 april in de
monumentale Dorpskerk te Poortugaal

☼
Soms komen gebeurtenissen in het leven tegelijk,
zoals een kaartschrijfster aangaf: plotselinge ziekenhuisopname van Kees, zijn verjaardag en ons
huwelijksjubileum. Dankbaar dat het eerste kort
duurde en weinig gevolgen had, mochten we het
andere op bescheiden schaal vieren.
Dankzij de inzet van de mederedactieleden kwam
er toch gewoon een kerkblad uit. Daarvoor aan hen
heel veel dank.
En voor de vele blijken van meeleven en gelukwensen zijn we u zeer erkentelijk.

We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door
mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht.
We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven,
in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om
vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
Hoop van harte u/jou te zien
De voorverkoop is begonnen (€ 10,00/€ 5,00);
zie ook www.labonafutura.nl

Kees en Mia Westerduin

_________________________________________
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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

Degene die meegeholpen hebben om alle opgehaalde enveloppen financieel weer in kaart te brengen om deze administratief te verwerken. U voelt het
wel aan, er is aardig wat werk verzet.

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.

De hamvraag is: wat is het resultaat? Hier komt het
dan.
Toegezegd is incl. giften € 152.212,00
Tot nu toe ontvangen
€ 32.074,74
We hebben een lagere toezegging van ongeveer
€ 6.000, zoals ook te verwachten was wegens het
kleiner wordende ledenbestand. Doch het is niet zo,
dat wij hierover al te grote zorgen moeten hebben.

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.

U wordt allemaal hartelijk bedankt voor uw offervaardigheid en mogelijk kunt u uw bijdrage nog eens
tegen het licht houden.
Nog een kleine, maar belangrijke mededeling.
Zoals u weet zijn er in ons college verleden jaar mutaties geweest. Er is een nieuwe penningmeester,
Peter van Veelen, gekomen en de nieuwe voorzitter,
Koos Vos, heeft in oktober 2019 het werk van Ton
Woudstra overgenomen.
Ook op deze plaats is het niet verkeerd om Stefan
Huiting te bedanken voor het gedane werk. En helemaal niet om Tom te bedanken voor de begeleiding van de nieuwe voorzitter in het eerste halve
jaar. Als je als nieuweling aantreedt, en je hoort
Tom, komt vanzelf de vraag in je op: “moet ik dat ook
allemaal gaan weten.”
Tom hartelijk dank voor je steun.

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

Namens het C.v.K.,
Koos Vos, voorzitter

22 mrt.: mw. Van Lunteren, mw. Kloeg, mw.
Mevius; lector: mw. De Blois
29 mrt.: dhr. Vos, mw. Bierenbroodspot; lector:
dhr. Heutink.

Hulp bij schoonmaak

Organisten
22 mrt.: dhr. Mout

29 mrt.: dhr. Meyboom

Vloer schoonmaken Kerk en DeAanbouw

Commissie van ontvangst

Op 22 april is het de bedoeling dat de vloer van het
kerkgebouw en De Aanbouw met een boenmachine onder handen genomen wordt.
De boenmachine doet zijn werk wel, maar er moeten enige spullen verplaatst worden.
U begrijpt het al: er worden enige vrijwilligers gevraagd om de stoelen uit de kerk even te verplaatsen, en op de houten vloer te zetten.
Voor De Aanbouw geldt: de spullen even van links
naar rechts en weer terug te plaatsen.

22 mrt: dhr. Fossen, mw. Van den Berg; mw. Taphoorn
29 mrt: mw. Berendsen, dhr. en mw. Van Veelen

Van de Kerkrentmeesters
Hierbij treft u een bericht van het College van Kerkrentmeesters.
Een jaar is weer voorbij, voor 2020 zijn we weer gestart met het zakelijk beheren van de Dorpskerk.
Een vervelende zaak is het niet, vele handen zijn er
mee bezig en er is veel werk verzet.
Met dank aan Dory en Jaap voor het gereedmaken
van de Actie Kerkbalans, de ‘lopers’ die de distributie van de enveloppen verzorgd hebben.

We willen graag om 10.00 uur beginnen met koffie.
Als u het op prijs stelt dat we weer een schone
vloer hebben, en u voelt zich geroepen medewerking hieraan te verlenen, gaarne een e-mail aan:
daantje.vervat@kpnmail.nl of een aanmelding per
telefoon: 06 49680379.
Bij voorbaat dank.

8

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Hoogvliet, 13 maart 2020.

Voorkomen is beter dan genezen !
Beste zusters en broeders, alle commotie rondom het Coronavirus kan u niet ontgaan zijn. Vorige week dachten we
nog dat het zo’n vaart niet zou lopen. De afgelopen dagen, nee het gaat zelfs nog sneller, de afgelopen 24 uur volgden nieuwe besluiten van onze regering en andere gezaghebbende instanties over het Coronavirus elkaar in rap
tempo op.
Vandaag heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in ons
land tegen te gaan. Deze maatregelen hebben ook impact op de kerkdiensten.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft alle kerkelijke gemeenten geadviseerd in ieder geval tot en met 31 maart
2020*) alle kerkdiensten waar meer dan 100 mensen bijeen zijn af te gelasten.
(voor meer info: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus). Dat betekent
natuurlijk niet dat er geen kans op besmetting is als er minder dan 100 mensen in de kerk aanwezig zijn.
Tijdens een spoed-/crisisoverleg heeft het moderamen van de kerkenraad besloten om het advies van de landelijke
kerk te volgen en met ingang van heden geen kerkdiensten te houden. Deze maatregel zal in elk geval van kracht zijn
tot 31 maart*). De regering adviseert iedereen verder om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden en binnen
te blijven. Daarom zullen wij verder alle bijeenkomsten/activiteiten van onze gemeente voorlopig stil leggen.
Denkt u dan bijvoorbeeld aan de bijbelstudie- en gespreksgroepen en koorrepetities, maar ook de Open Dorpskerk.
Ook deze maatregel zal in elk geval tot 31-maart*) van kracht zijn.
Als alternatief voor het bijwonen van onze eigen erediensten, kunt u de komende zondagen via onze website:
www.kerkhoogvliet.nl de aangepaste korte diensten volgen van onze eigen predikanten.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als het nodig is om andere beslissingen te nemen dan zullen we die in elke geval
via de website van onze kerk (www.kerkhoogvliet.nl) bekend maken en als het ons lukt om kopij op tijd aan te
leveren via het Kerkblad.
Zusters en broeders, zoals onze classispredikant ds. Gerrit van Meijeren zei: “Er komt veel op ons af. Laten we
elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden met de psalmdichter onze hoop op God te stellen. Laten we bidden:
voor allen die - hoe dan ook - door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor
wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.”
Ik wens u namens het moderamen van de kerkenraad Geestkracht en wijsheid toe.
Rein Hallema, voorzitter kerkenraad

*) De overheid verlengde op 15 maart de maatregelen tot en met 6 april

_______________________________
Protestantse Kerk in Nederland

Gods Geest vindt altijd wegen...

Het zijn vreemde tijden. Het coronavirus krijgt steeds meer grip op onze samenleving. Grote bijeenkomsten zijn
afgelast, velen zitten in quarantaine. Dit alles om het virus zoveel mogelijk in te dammen.
Ook als kerkgemeenschap treft dit ons. Nog nooit heb ik meegemaakt dat de overheid oproept om geen bijeenkomsten - en dus ook kerkdiensten - meer te beleggen met meer dan 100 kerkgangers. En dat we als kerk hier gehoor
aan geven. Met als gevolg dat deuren van veel lokale kerken zondag gesloten blijven. Bovendien zullen ouderen en
zieken veel minder bezocht gaan worden. Al is het maar om elkaar niet te besmetten.
Deze dingen raken ons kerk-zijn in het hart. De kerkdienst is de plek waar de lofzang gaande gehouden wordt en naar
elkaar omzien is wezenlijk voor de kerk.
Gelukkig betekenen de beperkende maatregelen niet dat we met elkaar geen kerk kunnen zijn. Het is verrassend
hoeveel creatieve ideeën er al zijn opgeborreld.
Al deze initiatieven ontroeren mij. Ze illustreren hoe het gemeente-zijn ons ter harte gaat. Naast alle zorg en onzekerheid over het virus zien we hoe Gods Geest altijd wel weer wegen vindt waarlangs onze voet kan gaan (psalm 25).
Hoe bijzonder dit alles ook, toch hoop ik van harte dat het coronavirus snel wordt ingedamd zodat het gewone leven
weer z’n gang kan nemen en we elkaar, ook in de kerk, weer kunnen ontmoeten.
De komende Veertigdagentijd zullen we veel meer tijd thuis doorbrengen. Voor sommigen zal het leven extra stil,
voor anderen veel rustiger zijn. Dit alles maakt deze Veertigdagentijd wel heel bijzonder. Laten we van de gelegenheid te baat grijpen om meer tijd te nemen voor bezinning en gebed. Naar het woord van Jezus is onze binnenkamer
daar zeer geschikt voor.
Ds. René de Reuver, scriba generale synode
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Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte
in onze kerk. Of maak uw gift over op rekeningnummer: NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.

DiacoNieuws
Sta op!

Nu de kerkdiensten vervallen kunt u uw bijdtage ook overmaken op vermelde rekeningen.

Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken
en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor
ons als ultieme daad van liefde.
Jezus geeft ons nieuwe hoop. We
mogen opstaan en hoop bieden
aan vluchtelingen, aan mensen
die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede
of moeilijke omstandigheden.
Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

● Paasgroetenactie 2020
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit
jaar paasgroetenkaarten
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse
gevangenen in het buitenland.
De afbeelding op de
paaskaart wordt onder
leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan
de hand van het thema
van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis
van takken gemaakt, met als tekst:
'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks
op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit
dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg
goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden
uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart
een hart onder de riem steken.

▪ 22 maart - 4e zondag veertigdagentijd
Kerk in Actie - Nederland

Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare
waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die
niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van
een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In
de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen
die zorg of begeleiding nodig hebben.
Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren
vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een
heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij
de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden
een luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van
een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat
we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op
bankrekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Vakanties met aandacht.
Hartelijk dank!

Ook onze gemeente zou hieraan meedoen.
Het was de bedoeling de kaarten op zondag 22 en
29 maart uit te delen en op 5 april in te zamelen,
opdat deze door de diaconie collectief verzonden
konden worden.
Dat kan nu dus niet. In het volgende nummer leest
u of deze actie niet doorgaat of dat er een alternatief is gevonden.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

▪ 29 maart - 5e zondag veertigdagentijd
Kerk in Actie - Ghana

Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede
en leren een vak
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling,
maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog
groot. In de dorpen in het droge noorden is het
bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en
hebben jongeren weinig kans op werk.
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen
om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog
minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf
tot een succes te maken.

Uw diakenen

Vanuit de Aalkaar pastorie
Nu ik dit schrijf moet ik de laatste uitslagen van de
onderzoeken nog krijgen, maar ik voel me goed genoeg om weer full-time aan de slag te gaan.

▪ Een maand lang eten voor één meisje kost € 40
▪ Materiaal voor een vaktraining kost € 55
▪ Een meisje een jaar lang begeleiden kost € 70
Kijk voor meer informatie op de website:
www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana.

De bijbelkring van 10 maart en de ouderengespreksgroep van 12 maart gaan daarom weer van
start. Ik had/heb er zin in!
Maar door de huidige situatie vervallen ze toch!
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We zijn inmiddels ook begonnen met het paasproject
van de kindernevendienst. We maken geen gebruik
van het projectlied dat ons daarin werd aangereikt;
we dachten daar zelf al niet helemaal uit te komen
dus we zagen dat voor de samenzang niet echt zitten. Het is een redelijk eenvoudig project om mee te
maken. Hopelijk helpt het ons allemaal, jong en oud,
op weg naar Pasen. [Ook dit is voorlopig vervallen
door de overheidsbesluiten - red.]
Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Vervallen

Corona
…en zo verviel, na één persconferentie van de
overheid, het grootste deel van mijn kopij. Want
waar ik een wervend verhaal had geschreven over
voorzichtig met elkaar omgaan en geen handen
schudden (er zijn trouwens hele mooie gebaren als
vervanging, denkt u maar aan het ‘namastégebaar*), over de soepmaaltijden en gespreksgroepen, moet dit nu allemaal herroepen worden.
Alle activiteiten worden tot nader order gestopt.
Kerkdiensten worden online uitgezonden en verder
is er niets.

Aan de ouderen in Hoogvliet
Zoals u inmiddels van ons gewend bent nodigt de Protestantse Vrouwendienst u ook dit jaar uit voor een viering in de Dorpskerk op donderdag 2 april om 11.00
uur.
De meditatie wordt verzorgd door ds. V.E. Huls.
Aansluitend zullen we gezellig met elkaar lunchen.
Wilt u zich - in verband met het doen van de inkopen alstublieft aanmelden vóór 28 maart
bij een van de hieronder genoemde dames?
Margreet van den Berg
Nel Dalm
Annelies van Lunteren
Nelly Pons
Henny Vervat

Met nadruk meld ik dan ook dat de hieronder
volgende mededeling over Pasen is bedoeld om
alvast aan te kondigen. We hopen maar dat de
Paasdienst doorgang kan vinden, maar op dit
moment is daarover niets met zekerheid te zeggen.

tel. 4384397
tel. 4163018
tel. 4385558
tel. 4160360
tel. 4385659

Is het vervoer een probleem, meldt u dat dan?
Een hartelijke groet en graag tot 2 april!

Pasen
De tijd gaat snel. Pasen nadert met rasse
schreden. En u herinnert u zich vast nog wel dat de
aanloop naar Pasen vorig jaar is uitgelopen op een
waar taartenbakfestijn. Velen vonden dat voor
herhaling vatbaar.
Dus, hier alvast de oproep: wie wil er bakken, voor
de Paasdienst? Zodat we een net zo feestelijk
koffiesamenzijn hebben na de dienst als vorig jaar.
U bent vrij om te bakken wat u wilt. Cake, taart, het
mag allemaal. Het is geen wedstrijd, we gaan
Janny en Robèrt niet uitnodigen om te jureren en te
proeven. Wat niet wegneemt dat zij, als alles net zo
lekker is als vorig jaar, wel degelijk iets missen.
We gaan op voor een tweede aflevering van Heel
de Kerk Bakt. U doet toch ook mee!? En meld u
zich dan even, per mail of telefonisch, bij ons aan?!

Kerkenraadpraat
Beste zusters en broeders, als u deze episode van
kerkenraadpraat leest dan zit het eerste kwartaal
van 2020 er al weer bijna op. Een bijzonder kwartaal waarin de wereld helemaal in de ban is van het
Coronavirus. Bij aanvang van onze vergadering
geven wij elkaar bij binnenkomst normaal gesproken altijd een hand. Maar op advies van de regering schudden we voorlopig even géén handen.
Het ging deze keer dus anders. We knikten of tikten elkaar aan met de ellebogen. Oeps….toch per
ongeluk een hand gegeven omdat ik dat zo ontzettend gewend ben. Dom, dom, dom…voorlopig niet
meer doen en daarmee heb ik gelijk het eerste
punt te pakken dat we uit onze vergadering met u
wil delen.

Ik wens u vanuit de pastorie Gods zegen toe. Ik bid
dat u allen Zijn aanwezigheid in deze verwarrende
tijden mag ervaren en dat zijn kracht u door deze
tijd heen zal helpen.

Want zoals gezegd, heeft de regering besloten om
voorlopig geen handen meer te schudden om de
kans op een besmetting met het Coronavirus zo
klein mogelijk te maken. De landelijke kerk en dus
ook onze gemeente nemen dat advies over.

Ds. Viola Huls
*) Namasté: Sanskriet: ”ik buig voor u”.
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Welke gevolgen heeft dat voor onze gemeente?
Voor zolang het nodig is, zullen wij geen handen
meer schudden, ook niet aan het eind van de
dienst. Groeten we elkaar dan niet meer?
Natuurlijk wel, de dominee en de ouderling van
dienst staan gewoon op de gebruikelijk plaats alleen geven ze geen hand maar zullen zij naar u
knikken en u een fijne zondag wensen. Dat zal best
wel even vreemd zijn, maar als we zo kunnen helpen om besmetting te voorkomen dan is dat het
zeker waard.

“Do you want to bump“ van Boney M. Ik vroeg me
af of dat misschien leuker zou zijn dan ellebogen of
voetjes geven als we elkaar begroeten………
Do you want to bump …,
ziet u het voor zich?
Tot de volgende episode van Kerkenraadpraat.
Namens de kerkenraad,
Rein Hallema, voorzitter

Kerkelijk Bureau

Verder is besloten om ook de wijze waarop we het
Heilig Avondmaal vieren aan te passen. Om de
kans op besmetting zo klein mogelijk te houden
zullen we de komende viering(en) in elk geval geen
gewoon brood gebruiken en niet uit de bekers drinken. Hoe het er dan wel zal gaan weten we nog
niet, want er worden telkens nieuwe maatregelen
afgekondigd door zowel de regering als de landelijke kerk. Dus als we het Heilig Avondmaal vieren
dan zullen we u in de dienst vertellen hoe we het
gaan doen.

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

▪ Kerkelijke Stand

[Zie de afzonderlijke bladzijde]

▪ Collecteverantwoording
Op 1 maart
Op 8 maart

Zending:
Kerk:
€ 99,75
€ 72,40
Diaconie:PKN-m.w.:
€ 85,45
€ 93,30

Deurcoll.:
€ 51,65
Deurcoll.:
€ 65,10

▪ Giften (contant)

Op weg naar Pasen
De veertigdagentijd is al begonnen dus spraken we
ook al over het komende Paasfeest. Met de mooie
Paasviering van vorig jaar nog ‘vers’ in het geheugen spraken we af om het dit jaar weer zo te doen.
Op Paasmorgen dragen we de nieuwe paaskaars
weer door de toren naar binnen en verkondigen we
dat de Heer Jezus Christus waarlijk is opgestaan.
En wat zal het na de Paasdienst extra feestelijk
worden als u, net als vorig jaar, weer meehelpt met
taarten of cakes te bakken. De vraag of u weer wilt
meehelpen stellen we expres nu al, zodat u voldoende tijd heeft om het deeg te laten rijzen voor al
die heerlijke, luchtige baksels
. Als u meebakt
wilt u dat dan aan ds. Huls laten weten?
We kijken in alle opzichten reikhalzend uit naar
Pasen.

Kerk
• algemeen
€ 20,00 van NN via mw. Y. de Jong
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
_________________________________________

vervolg Landelijk kerknieuws (RK)
( zie ook bladzijde 18)
Boodschap van paus Franciscus voor
jongeren: Leef mee en laat je raken
De komende Palmzondag op 5 april is de eerste
stap op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD)
die in 2022 in Lissabon zullen zijn. In zijn boodschap voor deze Palmzondag schrijft paus Franciscus dat gebeurtenissen zoals de WJD laten zien
dat het “samen op weg” zijn een wezenlijke dimensie van de Kerk is. Op weg naar die WJD heeft de
paus als thema voor dit jaar gekozen: “Jongeman,
Ik zeg je: Sta op!” (Lucas 7, 14).
De paus citeerde deze zin uit het evangelie al eerder in ‘Christus vivit’, de exhortatie die hij schreef
na de bisschoppensynode over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ (oktober
2018). Paus Franciscus verwijst nu naar deze passage: “Als je de innerlijke kracht, de dromen, het
enthousiasme, de hoop en de edelmoedigheid hebt
verloren, dan presenteert Jezus zich aan jou, zoals
Hij zich presenteerde aan de gestorven zoon van
de weduwe en met heel zijn kracht als de Verrezene spoort de Heer je aan: ‘Jongeman, Ik zeg je, sta
op!’ (Lucas 7, 14)” (Christus vivit, 20).

“98, 99, 100, wie niet weg is, is gezien, iiiik kom”.
Was het vinden van nieuwe ambtsdragers maar
net zo makkelijk als verstoppertje spelen. Was het
maar zo’n feest, want bij verstoppertje spelen vond
je bijna altijd iedereen wel. Je tikte elkaar af ….
“buut Jantje, Pietje of Clara”.
De tijd dringt en het lijkt er nu op dat met Pinksteren een aantal ambtsdragers afscheid moet nemen
zonder dat er een opvolger/-ster is en het gevolg
kan zijn dat bepaalde activiteiten of zaken niet
meer gedaan kunnen worden.
Dat moet u niet willen!!
Wat zou het fijn zijn als we konden roepen: “Buut
meneer……, mevrouw…… Kom maar”
Dit waren de dingen die we met u wilden delen.
Terwijl ik een eind aan dit epistel brei, hoor ik op de
achtergrond een oude hit uit de 70-er jaren:

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

29 maart 2020
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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.
• Hoogvliet – Maria en Johannes onder het kruis
Zie verder hierna in dit blad.

Pastorale Team

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

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; e-mail: diakensteef@gmail.com

• Noodnummer: 06 – 30 97 58 17
Parochiebestuur
pastoor J.C.F.M. (Hans) Smulders, adminisrator;
dhr. J.M.V. (Hans) van Vilsteren, vicevoorzitter;
mw. P.F. (Els) Boender, secretaris;
dhr. T.A. (Theo) Philippa, penningmeester;
mw. B.W.L.M. (Bartholde) van de Loos, lid;
e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl
Centraal secretariaat: Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse (Felicitaskerk), tel. 06-51115724
open: ma. - do.: 9.00 - 14.00 uur; vr.: 9.00 - 13.00 uur
e-mail secretariaat: centraal@rk-npg.nl

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Nieuws uit het bisdom
Bisschoppen scherpen maatregelen aan
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom
het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen
maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot
31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen
aan bij het recente advies van de overheid en het
RIVM (inmiddels verlengd tot 6 april -red.).

Parochiële Caritas Instelling NPG
Mw. I. den Bakker, tel. 06-10392432
Bijdrage: NL51 TRIO0390437506 t.n.v.
PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

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.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet kunnen doorgaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in
doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen,
schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om
kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen
de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Deelparochies

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
- ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon,
tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:15 uur
• Brielle - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle,
tel. 0181-412142, website: www.rkkerk-brielle.nl
e-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle
Vieringen: zo.: 9:30 uur

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is,
bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de
celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle
parochies ontvangen via het eigen bisdom deze
richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring
en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en
zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld
een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de
richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor
de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg
de richtlijnen voor contact van het RIVM.

• 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.
• 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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De volgende maatregelen, die op 28 februari al
werden afgekondigd, blijven van kracht:
▪ Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies
en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
▪ De communie kan alleen op de hand worden
ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
▪ De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
▪ Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens
niet de hand;
▪ Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij
binnenkomst en verlaten van de kerk.

gen van het sacrament van boete en verzoening.
HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal
Mathenesserlaan 307, Rotterdam.

Hoogvliet / Pernis

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order ook de volgende maatregelen:
▪ Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond
en op de zondag worden afgelast.
▪ Vormselvieringen en presentatievieringen voor
communicanten worden afgelast.
▪ Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine
kring en worden sober gehouden. Ook hier met
inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
▪ De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen,
koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.
▪ De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om
thuis op zondag de Eucharistie op televisie te
volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op
NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur; in het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om
10:00 uur.

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

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

Chrismamis in de Goede Week.
Op 8 april wordt in de HH. Laurentius en Elisabeth
kathedraal in Rotterdam de Chrismamis gevierd.
Hierin zegent de bisschop de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken. De olie van de
geloofsleerlingen is bestemd voor degenen die zich
voorbereiden op het doopsel. De olie voor de zieken is om diegenen te zalven die ernstig ziek zijn of
door ouderdom zeer verzwakt. In de Chrismamis
wijdt de bisschop het heilig Chrisma. Dat ontvangen de dopelingen na het doopsel en hiermee worden de vormelingen gezalfd. Parochies zijn uitgenodigd om gedurende de Veertigdagentijd voedsel
in te zamelen voor de lokale voedselbank. Dit onder het motto ‘Waar wij vasten, worden anderen
gevoed’. In de Goede Week kan de totale opbrengst van de parochiegemeenschap aan de lokale voedselbank worden overgedragen. In de
Chrismamis dragen parochianen namens de verschillende parochies/federaties bij de offerande
symbolisch ingezamelde voedselpakketten aan. De
Chrismamis begint om 19.30 uur. Voorafgaand is
er van 18.30-19.15 uur gelegenheid tot het ontvan

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.

Kerk en secretariaat gesloten
Beide zijn tot 6 april gesloten.
Daarna is het secretariaat ook dicht op vrijdag
10 april, maandag 13 april, maandag 27 april en
donderdag 30 april.
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Op dinsdag 3 maart werd tijdens een eucharistieviering in de Mariakerk afscheid van Diny genomen, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in
Crematorium ‘De Ommering’ in Spijkenisse.
Diny Ong A Kwien woonde samen met haar man
Gerald op Parklaan 65 te Spijkenisse.

Vieringen in de
Mariakerk
!! De meeste vieringen
vervallen de periode !!

Omdat het echtpaar bijna elke zondag in de Mariakerk aanwezig was, wilde Diny dan ook dat vanuit
deze kerk afscheid van haar genomen zou worden.
Diny Stoffers werd op 19 april 1931 in Assen geboren in een gezin van vier meisjes en een jongen. Zij
was het jongste meisje. Later werkte zij in een
pension in Hilversum. In een ander pension woonde een zekere mijnheer Gerald Ong A Kwien. Zij
kregen kennis aan elkaar en op 7 januari 1953 gaven zij elkaar het Ja-Woord.

4de Zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag “Laetare”.
09.15 uur
Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans
Koor 'Mansaheronan di Pas'
Priester:
pater P.H. van der Veer.
Koster:
dhr. W. Tempelaars.
Lector:
mw. L. Martis.
Collectanten: mw. Borges, mw. Plantijn,
dhr. en mw. Ayranci.
Intenties:
mw. Ester Leitoe, mw. Betsy
Verschoor, mw. Ong A Kwien-Stoffers.
Zo. 22 mrt.

Ma. 23 mrt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 26 mrt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 27 mrt.

19.00 uur H. Kruisweg.

Zo. 29 mrt.
09.15 uur
Priester:
Koster:
Lector:
Collectanten:
Intenties:

5de Zondag van de Veertigdagentijd.
Eucharistieviering met samenzang.
pastoor J.C.F.M. Smulders.
dhr. W. Tempelaars.
mw. J. van Dam.
dhr. en mw. Van Dam.
mw. Ester Leitoe, mw. Ellie Zijlmans,
mw. Ong A Kwien-Stoffers.

Ma. 30 mrt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 2 apr.

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 3 apr.

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.
19.00 uur H. Kruisweg.aansluitend:
Boeteviering

Dikwijls spraken en Gerald en Diny destijds over
geloofszaken. Diny miste ‘iets’ in haar leven. Heel
bewust liet ze zich voorbereiden om zich katholiek
te laten dopen en het Sacrament van het Vormsel
te ontvangen. Dat gebeurde in de dagen dat Gerald en Diny twaalfeneenhalf jaar getrouwd waren.
Diny was een sociaal ingestelde vrouw. Ze had
goede en waardevolle contacten en mensen spraken dan ook graag met haar over allerlei problemen.
Ze had ook een grote hobby: breien. De hele dag
kon je het tikken van twee of meerdere breinaalden
horen. In de dagen dat haar twee kinderen nog
klein waren breide ze wollen broekjes, jurkjes en
pakjes voor ze.
Toen de kinderen groter werden en afstand deden
van hun ‘breigoed’ ging Diny hier toch mee door
maar nu voor mensen die er naar vroegen of voor
mensen die het nodig hadden.
Eind februari 2020 werd mevrouw Ong A Kwien
plotseling in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen (hartfalen). Enkele dagen later overleed
zij in alle rust maar tot groot verdriet van haar man,
kinderen, klein- kinderen en achterkleinkind.

Palmzondag van het lijden
van de heer.
09.15 uur
Eucharistieviering
m.m.v. kinderkoor B Uno.
Priester:
pater Y. Konchenko.
Koster:
dhr. L. Janssen.
Lector:
mw. L. Janssen-Impens en
mw. T. van den Ende.
Collectanten: dhr. Boef, mw. Van Oossanen,
dhr. en mw. Van Dam.
Intenties:
mw. Ester Leitoe,
mw. Ong A Kwien-Stoffers.
Zo. 5 apr.

De heer en mevrouw Ong A Kwien hadden grootse
plannen om binnenkort te verhuizen.
Diny mocht dat niet meer meemaken, maar als u
dit ‘In Memoriam’ leest woont haar man Gerald
inmiddels in Zorginstelling ‘Martha flora’ in hun geliefde Hilversum.
Moge de heer Ong A Kwien, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind de kracht vinden om met
hun leven door te gaan, zoals zijn vrouw, hun
moeder en oma dat gewild zou hebben.
Mogen wij vertrouwen dat Diny Stoffers op een
plaats is waar zij geen pijn of verdriet meer heeft,
maar waar zij gelukkig is bij haar Vader in de hemel.

In Memoriam
Wieberdina Ong A Kwien – Stoffers
Op 25 februari 2020 overleed, op de leeftijd van 88
jaar, mevrouw Wieberdina Ong A Kwien - Stoffers.

Alfons Joosten
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zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of
een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te
denken over de toekomst en actief deel te nemen
aan de samenleving. Eerlijk werk maakt mensen
dus economisch en maatschappelijk sterker. Daarom streven de Verenigde Naties en organisaties
als Vastenactie naar een wereld waarin iedereen
toegang heeft tot eerlijk betaald werk in acceptabele omstandigheden. Daarvoor is het nodig om banen te creëren en arbeidsomstandigheden en inkomens te verbeteren.

Uit de deelparochie

Overledenen

Overleden op:
19 feb. Maria Johanna, Jonkers
22 feb. Johanna Hendrika, van der Biessen-le Mair
25 feb. Wieberdina Ong A Kwien-Stoffers
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.

Vastenactie

Wat doet Vastenactie?
In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van
projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs
en ondersteuning geven bij het opstarten van een
eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder
meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van
lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor velen.
De melkbus staat voor u klaar achter in de kerk
maar u kunt ook geld overmaken.
Gebruik IBAN nr: NL 21 INGB 0000 00 5850
t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Thema: Werken aan je toekomst.
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak
van werkloosheid en armoede. Jongeren lopen
daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid als
volwassenen. In 2017 had dertien procent van alle
jongeren geen werk. Overigens biedt een baan niet
automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven 783 miljoen mannen en vrouwen mét
een baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige en
mensonwaardige arbeidsomstandigheden.
Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in
brengen en de kans op een goede baan vergroten.
Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen

Leny Janssen - Impens
Landelijk kerknieuws: zie bladzijde 14 en 18
_____________________________________

_____________________________________
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Landelijk kerknieuws
Uitstel en afgelast

● De Stille Omgang in Amsterdam vervalt.
● Conferentie ‘De Missionaire Parochie’ wordt
uitgesteld
Dit heeft de organisatie van de conferentie besloten om het risico op verdere verspreiding van het
coronavirus (COVID-19) te beperken. Wanneer de
conferentie zal worden ingehaald, wordt op korte
termijn duidelijk.
● Jongerenbedevaart naar Rome gecanceld
De jongerenbedevaart naar Rome, die gepland
stond voor 26 april tot en met 2 mei, wordt gecanceld. De organisatie heeft dit besloten met het oog
op de toenemende verspreiding van het coronavirus in Noord-Italië, alsook in Rome.
Gerrie Conen, projectleider van JongKatholiek en
lid van het organiserende kernteam: “Het is een
moeilijke beslissing, maar als we de risico’s tegen
elkaar afwegen lijkt het ons het verstandigst om
niet te gaan”.
Het is een bittere pil voor het kernteam achter de
organisatie van de reis, die al bijna tot in detail was
voorbereid. (Bron: Actueel)
_____________________________________________

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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