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Redactioneel
Ook dit paasnummer ziet er wat anders uit, aangepast aan de omstandigheden. Veel van wat niet
doorgaat is weggelaten, maar enkele vaste rubrieken of teksten hebben we laten staan om niet al te
zeer de lay-out te verstoren.
We proberen de actualiteit bij te houden en hopen
dat u nog genoeg lezenswaardigs in deze editie
(voor drie weken) zult aantreffen.
Ondanks deze bijzondere en onzekere tijden wensen we u een gezegende paastijd toe.

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

Redactie
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Pasen in Coronatijd
Wat hadden we het met elkaar gehoopt. Dat alles weer over zou zijn. Dat alle maatregelen, die tot 6
april zouden gelden, niet meer nodig zouden zijn. En dat we dús, op 12 april, net zo fijn Pasen zouden kunnen vieren als we dat vorig jaar met elkaar deden. Weet u het nog? Met een mooie samenkomst in de kerk. Met “de Heer is waarlijk opgestaan!”, voorafgaand aan de dienst . Met koffie/thee
met alle soorten en maten eigen baksels na afloop van de dienst. En, boven alles, met elkaar. Samen. Als gemeente van onze Here Jezus Christus.
Het zal helaas niet zo zijn. Het zal een volkomen andere Pasen worden. Een Pasen die velen van ons
nog nooit zo hebben meegemaakt.
U zult, naar alle waarschijnlijkheid, thuis zijn. Geen familie, alleen uw eigen gezin. Alleen uzelf, in uw
eentje. Alleen Pasen vieren......ongezelliger kun je het niet bedenken. In uw eentje koffiedrinken, nadat u (als u daar de mogelijkheden voor hebt) naar de dienst hebt gekeken/geluisterd. In uw eentje
aan de woorden terugdenken, proberen er bemoediging uit te halen..... niemand hebben om uw gedachten mee te delen. Wat een Pasen.......om te huilen. En misschien doet u dat ook wel. Dat mag
ook best.
Maar, wat maakt Pasen nou eigenlijk tot Pasen? Is dat dan die samenkomst, met de liederen die we
zingen, en de verkondiging over de opstanding? Is dat die heraut die in de kerk roept: “De Heer is
waarlijk opgestaan!”? Zijn dat de heerlijke stukken taart/cake, waar u dit jaar met weemoed aan terugdenkt?
Natuurlijk doet dit allemaal mee in onze Paasbeleving. En natuurlijk is Pasen maar nauwelijks los te
zien van dit alles. Maar ten diepste kan het ook wel zonder. En misschien moeten we juist dit jaar wel
terug naar de kern. Naar de diepste kern van wat Pasen is.
Wat maakt Pasen dán tot Pasen?
Misschien is het fijn als we allemaal met elkaar die verzen uit het Evangelie van Matteüs erbij pakken
en dat lezen. Hoofdstuk 28 vers 1 – 10. Op zondagmorgen, na de dienst. Misschien kunt u dat hardop, voor uzelf, nog eens lezen en er gewoon nog eens over nadenken, met name dan over dat ene
stukje, die verzen 5 en 6:
"Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.
Hij is niet hier, Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft”.
De preek ging er ook over: Wees niet bang. Of, om het in de oude vertaling te zeggen:
“Wees niet bevreesd”
Niet bang zijn. Niet de angst laten zegevieren. Niet de angst het laatste woord laten hebben.
Zou dát niet de diepste betekenis van Pasen zijn?
Misschien kunt u, na het lezen van deze woorden, eens rustig gaan zitten en overwegen, voor uzelf,
wat deze woorden voor u betekenen. Niet bang zijn. Niet bevreesd zijn. Want God doet wat Hij heeft
beloofd. Altijd. Ook al speelt Corona de baas, het virus zal níet het laatste woord hebben. Nooit!!
U mag deze woorden rustig in u laten omgaan. Ze nog eens herhalen, voor uzelf:
Wees niet bang.
Als u dit allemaal rustig hebt doordacht…..dan kunt u misschien iemand opbellen. Om die ander fijne
dagen te wensen. En om te delen wat u hebt bedacht. Over die tekst:
Wees niet bevreesd
U mag u gedragen en getroost weten door deze woorden. God spreekt ze, tot u. tot uw hart. U mag
ze meenemen, uw verdere leven door. Gemeente, dát is Pasen:
Wees niet bang. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft.
Dat is Pasen. Dat God, dat Jezus Christus leeft, en dat Hij met u is. Dat Hij de dood overwonnen
heeft, en dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Nooit meer.
Tot in eeuwigheid.
Ik wens u gezegende Paasdagen toe.
Ds. V.E. Huls

3

KERKDIENSTEN
VIERINGEN IN DE
‘STILLE WEEK’

ZONDAG 5 APRIL 2029
Palmpasen

Alle diensten in de Dorpskerk
alleen online en via kerkradio

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

In de Mariakerk zijn geen vieringen
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen dienst
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

MAANDAG 6 APRIL
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur (O) Schriftlezingen en klokgelui
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen viering
Boeteviering, zie: Spijkenisse

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot.
1. Diaconie
2. PKN - JOP: jongeren en Pasen
Deurcollecte: onderhoud/verbetering
orgel
R.K.:
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

DINSDAG 7 APRIL
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur (O) Schriftlezingen en klokgelui
WOENSDAG 8 APRIL
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur (O) Schriftlezingen en klokgelui

LET WEL

DONDERDAG 9 APRIL
Witte Donderdag
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur Ds. V.E. Huls

alle diensten en activiteiten
zijn vervallen tot 1 juni
Waar mogelijk zijn er diensten
via internet en kerkradio

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen viering
VRIJDAG 10 APRIL
Goede Vrijdag
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur Viering met alleen geluid

ZONDAG 12 APRIL 2020

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen viering

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

ZATERDAG 11 APRIL
Stille Zaterdag / Paaswake
Geen vieringen

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen dienst
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA: kinderen inde knel in India
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie
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Uitzending

Agenda

ZONDAG 19 APRIL 2020
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending alleen digitaal via de site:
www.kerkhoogvliet.nl > tab Gemeente

Centrale agenda
Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,
telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl
Afzonderlijke verantwoordelijkheid:
(K) = Katholiek;
(O) = Oecumenisch;
(P) = Protestantse Gemeente;

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen dienst
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

_________________________________________

Vast rooster
(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

‘Open kerk’
Mariakerk: maandag - vrijdag 9.30 - 11.30 uur
Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:
‘Bij de dominee op de koffie of de lunch’
• Na elke dienst
Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken
Dorpskerk: koffiedrinken
• Eerste woensdag van de oneven maand
Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering
• Eerste woensdag van de even maand
Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

LET WEL
alle diensten en activiteiten
zijn vervallen tot 1 juni
Waar mogelijk zijn er diensten
via internet en kerkradio

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’

Vooruitblik:

ZONDAG 26 APRIL 2020

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

Actueel
Alle activiteiten zijn opgeschort
tot 1 juni.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen dienst
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Bijbelleesrooster

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie: Noodfonds
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Citaat
Pasen is het feest van de morgenstond
der eeuwigheid
O. Noordmans
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zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

5 april
6 april
7 april
8 april
9 april
10 april
11 april

Matteüs 21:1-17
Exodus 13:17-14:14
Exodus 14:15-31
Matteüs 26:1-16
Matteüs 26:17-75
Matteüs 27:1-56
Matteüs 27:57-66

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
18 april

Matteüs 28:1-7
Matteüs 28:8-15
Exodus 15:1-21
Exodus 15:22-27
Exodus 16:1-20
Exodus 16:21-36
Psalm 111

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april
25 april

Prediker 9:1-10
Prediker 9:11-18
Prediker 10:1-11
Prediker 10:12-20
Prediker 11:1-10
Prediker 12:1-14
Psalm 95

zondag
maandag

26 april
27 april

Handelingen 15:1-5
Handelingen 15:6-21

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

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’

e-mail: w.burggraaf@leliezorggroep.nl

_________________________________________

(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

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

Breede Vliet / Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

Gebed
Goede God,
In deze tijd gaan we op weg naar Pasen. Door de
coronacrisis voelen we de duisternis om ons heen.
De wereld is stil en alle activiteiten vallen stil. Zelfs
de kerken zijn gesloten.
De natuur barst uit in de vrolijke lente: bloemen en
bomen bloeien, vogels zingen, lammetjes huppelen
door de wei.
We danken U voor het feit dat de natuur zelf wat
licht brengt in onze angsten, in onze duisternis.
Vader God, we maken ons allemaal zorgen.
Ik ben bezorgd over al die mensen in verpleeghuizen, die hun dierbare familie niet kunnen ontmoeten en over al die partners en familieleden die niet
op bezoek mogen.
Ik ben bezorgd over al die mensen die hun baan
hebben verloren en nu niet weten hoe het financieel verder moet.
Ik ben bezorgd over de gezinnen die thuis moeten
blijven, dicht bijeen. Dat kan mooi zijn, maar het is
daarnaast ook vaak heel moeilijk.
Ik ben erg bezorgd over landen waar oorlog is,
over mensen in vluchtelingenkampen, over mensen op de vlucht, over daklozen.
Soms ben ik bang dat mijn lieve familie, onze
vrienden, misschien ikzelf ziek zullen worden.

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
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Zoveel zorgen, soms kan ik er verdrietig van worden.
Daarom wil ik U bidden voor alle mensen die geen
vaste woonplek hebben,
voor allen die op de vlucht zijn.
Ik bid voor mensen die bezorgd zijn, zoals ik, en
voor mensen die door deze crisis financiële problemen hebben gekregen.
Ik bid voor mensen die werken in de zorg, voor
wetenschappers op zoek naar een medicijn, of een
vaccin.
Ik bid U voor alle mensen die ziek zijn, ik bid voor
ieder mens op onze aarde.

het coronavirus ook zullen zijn, het met Pasen nog
niet verstandig is dat er een grote groep mensen in
het ziekenhuis komt zingen. Elk jaar weer is de
Paaszang - net als de Kerstzang - een bijzonder
moment voor onze patiënten, een moment van
bemoediging in een moeilijke tijd. We hopen daarom dat u met Kerst weer
in grote getale kunt komen zingen.
Dienst geestelijke verzorging Ikazia Ziekenhuis,
Lida Tamminga en Jan Piet Vlasblom

● Taizévieringen
De maandelijkse Taizévieringen op woensdagavond zijn voorlopig opgeschort tot betere tijden.
Te zijner tijd zal de hervatting ervan ook in dit blad
worden gemeld.

God, geef dat wij allen aanvoelen wat er ruim 2000
jaar geleden is gebeurd in Jerusalem. Na een afschuwelijk lijden stierf uw Zoon Jezus aan het
kruis. Alles leek voor niets geweest, alles leek verloren er was geen hoop meer. Alles was duister en
zwart.
En toen in het aller-diepste donker is het onmogelijke gebeurd. Er gebeurde iets dat niemand had
verwacht. Jezus stond op uit de dood.
Onmogelijk en toch waar!
Wij bidden U God om de zekerheid in ons hart dat
het onmogelijke ook in ons leven, in onze tijd waar
kan worden. Geef ons de zekerheid dat het Licht,
Uw Licht, altijd zal winnen van het donker. Wij bidden U dat dat nu en ons hele leven door onze bron
van troost en hoop mag zijn. Amen.

● Witte markt
Aangezien het virus er nog steeds is en het rijk
heeft besloten om alles tot 1 juni 2020 te verbieden
moeten wij als Witte Markt ons daar natuurlijk aan
houden. Wij zelf vinden dit niet leuk, maar de gezondheid van ons allemaal is vele malen belangrijker dan de verkoop van 2de hands spullen.
Wij hopen dat het allemaal goed gaat met u en uw
familie en vertrouwen op uw begrip.
Wij hopen u in het nieuwe seizoen weer te mogen
verwelkomen. Houdt ons facebook in de
gaten voor de datums van het nieuwe seizoen.
Het Witte Markt Team.

Leny Janssen-Impens

Nieuws van Bijbelvereniging

Afgelast, uitgesteld ….
● Rommelmarkt

Op 16 maart sprak Mark Rutte ons volk toe. Hij
eindigde zijn toespraak met de woorden: ‘Let een
beetje op elkaar. Ik reken op u’. De Bijbelvereniging refereerde aan deze woorden en schreef de
Nederlandse kerken aan met de woorden:

Ook de Rommelmarkt aan de Achterweg zal de
richtlijnen van de overheid en onze kerk volgen.
Tot 1 juni zullen onze deuren gesloten zijn voor de
trouwe bezoekers. Wij wensen hen alle goeds toe
en hopelijk tot ziens.

‘Veel kerken geven graag gehoor aan de woorden
van onze premier en zoeken naar wegen om mensen in deze periode te steunen. De Bijbelvereniging
biedt de mogelijkheid om kosteloos een boekje met
de Psalmen te bestellen. Daarnaast is er een boekje
beschikbaar met steun biedende Bijbelgedeelten:
‘InZicht’. De boekjes, die mooi zijn uitgevoerd met
een harde kaft, kunnen kosteloos besteld worden
door kerken, zorginstellingen en meelevende christenen. In de boekjes kan een persoonlijk woord
worden geschreven. Prachtig om in deze bijzondere
tijd hiermee anderen te bemoedigen. Het is een
eenvoudige, maar mooie manier om licht te verspreiden in deze, voor velen, donkere tijd!’

● Het koffieconcert van 19 april is afgelast.
Op 11 oktober hopen we u bij de start van het
nieuwe seizoen weer te kunnen ontmoeten.
Arnold van der Heijde , voorzitter

● Geen Paaszang Ikazia
Helaas hebben we, met het oog op de gezondheid
van de vaak kwetsbare patiënten van het ziekenhuis, moeten besluiten de traditionele Paaszang te
annuleren.
De verwachting is dat, hoe de ontwikkelingen rond

‘Het bericht maakte nogal wat los’, aldus Ad van
Leeuwen, “ op één dag werden al 1.200 exemplaren besteld! We hebben - na de eerste 5000 - direct bij firma Jongbloed 10.000 laten bijdrukken.

7

Juist in deze tijd vinden mensen troost en bemoediging in het Woord van God! Bij de financiële gevolgen zijn we nooit teleurgesteld. Daar zijn we
dankbaar voor en we willen daarom vol passie deze zinvolle boekjes kosteloos verspreiden.’
Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op
voorraad zijnde uitgaven, treft u aan op de website:
www.bijbelvereniging.nl.

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

Nieuwbouw in Hoogviet

_________________________________________
Joyful Inspiration presenteert eerste CD

\

Nieuwe BreedeVliet/Meeuwenhof in aanbouw

Iris Kamp-Schoonewille en Sander van der Kaaij
hebben kort geleden hun eerste solo-CD uitgebracht onder de titel ‘Intermezzo. De CD bevat een
mix van bewerkingen over bekende (christelijke)
liederen, klassieke werken en sfeervolle melodieën
voor fluit en piano. De opname is verzorgd door
Heuvelink Sound Facilities.
In de regio zijn Iris en Sander geen onbekenden.
Zij verlenen vaak muzikale medewerking aan uitvoeringen van o.a. CGK Delfshaven, Sparkling
Voices en het I.J.E.-koor Rotterdam. Sander is
daarnaast als organist verbonden aan kerken in
Rhoon en Pernis. Zij treden samen op onder de
titel “Joyful Inspiration”.

Woningbouw op de plaats van voormalig
kerkgebouw ‘De Bron’

De CD kost € 15,00 en is te verkrijgen via:
www.joyfulinspiration.nl of door een e-mail te sturen aan: joyfulinspiration@outlook.com.
Daarnaast zijn zij ook via Facebook en Instagram
te volgen onder de naam ‘Joyful Inspiration’.
Van harte aanbevolen!

_____________________________________

______________________________________
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Pasen 2020

Kinderen in de Knel
.

_____________________________________
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Zalig Pasen
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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
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

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

Corona en de eredienst…..
Nu wij als geloofsgemeenschappen voorlopig niet
meer samen kunnen komen in de zondagviering,
om te bidden en te zingen stelt zich voor velen van
ons de vraag hoe zich als gelovige te verhouden tot
deze uitzonderlijke omstandigheden. En hoe eredienst - aan God en naaste – deze dagen gestalte
te geven? Kan deze tijd (juist de Vasten-periode !)
niet een uitnodiging zijn onze christelijke verantwoordelijkheid op te nemen voor mensen in onze
omgeving door hen passende aandacht te geven en
hulp te bieden bij alle ongemakken die hen momenteel treffen. Een vriendelijk telefoontje, een opbeurende brief, een aardig kaartje, kijkje om de hoek,
een klein boodschappentasje voor wie alleen (dreigt
te) geraken? Een “virus-van-verbondenheid” vormen
tegen de noodzakelijk te houden afstand als gevolg
van het coronavirus. Ook al is (fysiek) thuisblijven
het devies, zouden we dan als kerk alleen maar
“niet-thuis” moeten geven…? Niets anders dan….
het kan niet anders..?

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.

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

Laten we alvast eens beginnen met wat extra tijd te
nemen voor persoonlijke bezinning bij de schriftlezingen deze zondagen (zie lezingenrooster bijvoorbeeld in Pieckfijn). Waarom een stukje uit het
Evangelie, op verzoek, niet voorlezen als je een
parochiaan belt? En zou daarbij een gebed door de
telefoon je samen niet dichter bij God kunnen
brengen? Zou dat ons als parochianen of gewoon
als buren, als wijkbewoners, niet goed doen?
Vooral hen die zich deze dagen opgesloten voelen
en geen kant uit kunnen?
Het bijbelboek Job (6, 14 NBV) kan ons daarbij
helpen: “Wie zich bekommert om een vriend in
nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende” .
Ik ga het proberen. Doe jij mee?
Pastoor Hans Smulders

• 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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Van Aswoensdag tot ……

tot 7 dagen terug de eucharistievie-ring van onze
parochie vanuit de Felicitaskerk
terugzien.

Beste parochianen,
Met Aswoensdag zijn wij de Veertigdagentijd ingetrokken. Het ontvangen van de as op die dag betekent dat wij mensen de eigen broosheid en sterfelijkheid erkennen die door Gods barmhartigheid
verlost moeten worden. De dagelijkse realiteit heeft
in deze vastenperiode door de verspreiding van het
coronavirus een niet eerder gekende dimensie gekregen. Het is crisis.
De samenleving en het geloofsleven in onze parochie dreigen verlamd te raken: gesloten scholen,
horeca en kerken trekken de deuren dicht, lege
schappen in de supermarkt, bijna al de afspraken
zijn afgezegd en het is onheilspellend, haast doodstil op straat.
Ook in Hoogvliet, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Rhoon. En overvolle ziekenhuizen moeten patiënten in quarantaine leggen.
We zijn noodgedwongen op afstand geplaatst van
wie we juist nu zo nabij willen zijn.
Het lijkt alsof God ook op afstand is gekomen.

● De navolgende informatie is verder
ook voor u van belang:
▪ Al onze kerkgebouwen zijn voorlopig, uit bescherming van elkaar en onze vrijwilligers, dicht
tot 1 juni. Wij volgen hierbij het beleid van de
overheid en het RIVM. Een gebed en/of een
kaarsje aansteken is ook thuis heel passend.
▪ Heeft u behoefte aan een Pastoraal woord dan
kunt u bellen met een van onze pastores of een
email sturen. Zie daarvoor de adresgegevens in
het begin van deze rubriek; onder anderen diaken
Steef Lokken: 06-333 858 75.
▪ Voor een telefonisch biechtgesprek gelieve u per
e-mail een afspraak te maken met pastoor Smulders: pastoor_smulders@rk-npg.nl of met pater
Konchenko: jouril@hotmail.com.
▪Heeft of weet u iemand die in het ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis ligt en graag iemand
van het Pastorale team wil spreken, dan kunt u dit
laten weten bij de kerklocatie waar de parochiaan
woont.
▪ Wilt u een ziekenzalving of uitvaart regelen dan
gelieve het noodnummer te bellen. Het nummer
is: 06-309 758 17. Dit nummer is van 8.00 uur tot
22.00 uur te bereiken. Wordt er niet direct opgenomen dan kunt u een boodschap inspreken; u
wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
▪ Op het moment is het alleen mogelijk een plechtige absoute te geven op de begraafplaats waar
niet te veel mensen tegelijk aanwezig mogen zijn.

Maar… “ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren
van lawaai de vogels weer kan horen zingen. Ze
zeggen dat na slechts een paar weken van rust de
lucht niet langer stijf staat van de smog, maar
blauw en grijs en helder is ..”
En dat talrijke initiatieven opbloeien van jong en
oud die elkaar helpen, en de hoop levend houden,
die de gordijnen niet dicht trekken voor mensen die
aan huis gebonden zijn. Om een vleugje lente toch
binnen te laten, voor wie dreigt te vereenzamen of
een dierbare nu moet
missen. Daarin wordt Gods liefde zichtbaar.

De berichtgeving gaat nu heel snel en voor u het
weet is het achterhaald. De parochiewebsite:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl/ wordt goed
bijgehouden en daarop zal telkens het laatste
nieuws bekend worden gemaakt. Bekijk deze
site dus regelmatig.

Zo worden we, op weg naar Pasen, misschien nog
met wat as op ons voorhoofd, opgeroepen om de
ontstane crisis tegemoet te treden met saamhorigheid en gezamenlijk gebed, in plaats van met
angst. Om - voorbij vrees en afstand – onze hoop
te blijven stellen in de liefde van God. In het vertrouwen dat de Heer onze harten omvormt, van
Aswoensdag naar de vroege Paasmorgen.

Het Pastorale team en Parochiebestuur wensen u
allen heel veel sterkte toe de komende tijd. Wij
bidden voor diegenen die overleden zijn en diegenen die ondraaglijk lijden onder de gevolgen van dit
virus. Dat ieder elkaar troost mag geven in deze
moeilijke tijd. Dit kan op zoveel verschillende manieren ook vanuit huis.
Kijk naar elkaar om!
25 maart 2020 - Namens het Pastoraal team
en het Parochiebestuur
J.C.F.M. Smulders, pastoor
J.M.V. van Vilsteren, vice-voorzitter

Vieringen via internet
Aangezien er de komende tijd, ook in onze parochie Nicolaas Pieck en Gezellen geen publieke
vieringen zullen zijn (niet in het weekend en ook
niet op de weekdagen; dus ook geen 1e Heilige
Communie etc.) heeft het Pastorale Team samen
met het Parochie Bestuur besloten, op gezette tijden besloten vieringen vanuit de Felicitaskerk te
Spijkenisse uit te zenden, o.a. een boeteviering op
maandag 6 april.
Zie daarvoor: www.kerkdienstgemist.nl.
De link vindt u op de website van de parochie:
http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl/
U klikt op Spijkenisse en u komt dan op de site van
de Felicitaskerk. Daar staat een link (een snelkoppeling) die u moet aanklikken. Bij deze link kunt u
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Hoogvliet / Pernis

inderen. Ze groeide op in een gezellig, warm, katholiek gezin. Ze beleefde alles wat bij de katholieke traditie hoorde: gebed aan tafel, de schoolmis,
de zondagse hoogmis en de devotie tot Maria.
In 1963 trouwde ze met Wim Boef en samen kregen ze twee kinderen. Een korte tijd woonden ze in
bij hun ouders, later in Hoogvliet en weer later,
bijna veertig jaar, in een dienstwoning van Delta in
de Dr. Willem Vosstraat in Poortugaal. Toen hun
gezondheid minder werd, verhuisden ze naar een
flat in de Klaasje Zevensterstraat in Hoogvliet.
Riet was een nijvere huisvrouw: haar huis zag er
altijd tot in de puntjes verzorgd uit. Daarnaast was
tuinieren haar hobby: haar tuin was zomers een
bloemenweelde. De zorg voor haar gezin was haar
‘alles’. Bij haar dank- en afscheidsdienst spraken
haar kinderen woorden van liefde en grote waardering. Ik citeer een paar zinnen uit een lang gedicht
van haar dochter, Mieke:
“Lieve ma, we gunnen je alle rust, alle vrijheid
die je zo verdient,
Los van dit kwellende lichaam en geest, die jou
niet langer dient.
Je zal pas afscheid nemen wanneer je ons niet
meer herkent,
Dan ben je los van de koorden die jou aan de
aarde verstrengt.

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

Lieve ma, dank je wel dat jij onze moeder bent,
Een betere hadden we niet kunnen wensen,
Dat wij jouw mooie ziel gekozen hebben
Uit één van de 17 miljoen mensen.”
Naast de zorg voor haar gezin had ze ook oog voor
de noden van mensen om haar heen. En, hoe druk
ze meestal ook was met haar werk, toch onderbrak
ze dat als een gast bij haar langs kwam. Dan was
ze de goede gastvrouw en ín voor een gesprek.
Samen met Wim en mensen van onze parochie
gingen ze vele keren op bedevaart naar Lourdes
en Banneux.
In Riet Boef waren verenigd: het arbeidzame van
Marta en de geestelijke aandacht van Maria.
Dat ze nu in de liefdevolle vrede van haar Schepper mag zijn, samen met Wim en vele mensen van
wie ze hield.
Ben van Dam.

BESTUUR
Beheercommissie Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325.;
e-mail: leon_janssen @ zonnet.nl;
overige leden: mevrouw Norayda Maduro en de heren
Nico Bijlsma en Wim Middendorp.
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.
Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).
ZIEKENCOMMUNIE
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch
graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat
ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U
kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater
Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Uit de parochie

In Memoriam
Er zijn geen vieringen

Maria Christina Catharina Boef-van Boekel

in de Mariakerk

Riet Boef, weduwe van Wim Boef, werd op 22
januari 1932 geboren in Velp (NB). Ze overleed in
de Hooge Werf op 19 maart 2020. Op 26 maart
namen we in een dankdienst afscheid van haar.
Ze was het tweede kind uit een gezin van zeven k

Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
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Namens de jonge mensen die worden geholpen:
dank u wel!
Leny Janssen-Impens

Het jaar van het woord van God
Paus Franciscus kondigde dit jaar aan als een jaar
waarin alle gelovigen opgeroepen worden zich
meer te verdiepen in de Bijbel (het Woord van
God!). In dit aloude boek staan verhalen over het
Joodse volk, over onze Heer Jezus Christus, zijn
leven dood en verrijzenis en over het begin van de
christelijke geloofsgemeenschap. Nu weet ik wel
dat wij katholieken niet bepaald uitblinken in bijbelkennis. (Wie ooit aan een bijbelquiz deelnam kwam
hier wel achter!). In de vieringen op de zondagen
luisteren we wel naar lezingen uit de Bijbel, maar
dat zijn slechts kleine speciaal uitgekozen stukjes
(perikopen.) De grote lijn is veel mensen niet duidelijk. En toch bevat de Bijbel zo’n 72 grote en
kleine boeken. Omdat we nu in deze coronacrisis
gevraagd wordt om zo veel mogelijk thuis te blijven, wil ik u aanraden eens het stof van uw huwelijksbijbel af te blazen - als u hem nog kan vinden en eens wat in dit aloude boek te gaan lezen. Ik
vraag u niet om het boek meteen van kaft tot kaft
uit te lezen. Dat is zoiets als een leesmarathon!
Maar als ik u een paar suggesties mag doen, probeer dan eens te beginnen met een makkelijk
leesbaar boek. Bijvoorbeeld kan ik u een paar boeken aanraden uit het Oude Testament: het boek
Exodus (Mozes leidt de Joden weg uit hun Egyptische slavernij), het boek Esther, (een soort holocaustverhaal), het boek Daniël,(een boek over
volharding), maar ook in het boek Psalmen staan
mooie teksten, het telt 150 verschillende psalmen.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat nog steeds uit naar
psalm 121 of 139.

Interieur Felicitaskerk, Spijkenisse

Jarigen: zie Tussenblad.

Overledenen
Overleden op:
26 febr. Josephine Sophie Duson,
1 mrt. Hendrika Arnolda Antonia van DijkWinkenius
4 mrt. Cornelia Hendriks-Smits
8 mrt. Myrtle Urania Marten
15 mrt. Gerardus Adrianus Wilhelmus Petrus
van Wingerden
19 mrt. Maria Christina Catharina Boefvan Boekel
19 mrt. Florentina Clementina WolfsMetdepenningen
20 mrt. Branko Turina
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.

Vastenactie
Wat leven we in een vreemde tijd, en alles gaat
anders dan anders. Gewoonlijk vertel ik u wekelijks
bij de mededelingen na de viering in de kerk over
het doel van de vastenactie. Dan is er deurcollecte
of kunt u uw gift in de melkbus doen.
Nu blijft iedereen zoveel mogelijk binnen en de kerk
is voorlopig gesloten. Veel mensen zijn hun baan
kwijt. Er is veel onzekerheid over de toekomst. Niemand weet hoelang dit alles gaat duren. Niemand
weet wie er ziek wordt en wie gespaard zal blijven.
We proberen elkaar zo goed en zo kwaad als het
gaat te helpen. Er gebeuren veel mooie dingen.
Soms is er hulp uit onverwachte hoek.
Ondanks alles wat er hier - en wereldwijd - aan de
hand is, gaat de vastenactie door. In de derde wereld hebben jonge mensen onze steun nodig om
een beroepsopleiding te volgen. Ze willen leren een
eigen bedrijf te starten. Zij willen uit de ellende van
armoede ontsnappen. En wij kunnen hen helpen.
Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij
kunnen werken aan hun toekomst.
U kunt geld overmaken op rekeningnummer:
NL 21 INGB 0000 00 5850
t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Of pakt u uit het Nieuwe Testament eens één van
de vier Evangeliën en lees dat eens helemaal van
begin tot eind. Of neem het boek Handelingen en
volg de groei van de christelijke geloofsgemeenschap in de beginjaren van het christendom.
Neem daarvoor ’s avonds even een kwartiertje de
tijd. Gewoon na het eten of voor het naar bed gaan.
Je kunt immers niet altijd tv-kijken of Netflixen.
Ik hoop dat het u lukt en dat u dit boek meer en
meer gaat begrijpen en waarderen.
In de aanloop naar Pasen en als voorbereiding op
dit mooie feest kunt u bijvoorbeeld uit een van de
vier evangeliën het lijdensverhaal lezen.
Heeft u nog vragen of heeft u suggesties, dan kunt
u met mij mailen. U bent altijd welkom.
Léon Janssen (pastoraatgroep Mariakerk)
Email: leon_janssen@zonnet.nl
_________________________________________
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

• Pastoraal team voor
De Kulk:
mw. M.M. van den Berg, tel. 4384397
De Sluis:
mw. A. van Lunteren-Boers, tel. 4385558
Kl. Zevensterstraat, hoogbouw
:
mw. Y. de Jong, tel. 06 28668974
Meeuwenhof: mw. A.E. Bakker, tel. 4721750
Siloam:
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:

Predikanten

▪ 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

• 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. 06 28668974 (graag na 20.00
uur); e-mail: y.jong8@upcmail.nl
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Website

Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP
rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de
kerk kan (blijven) betrekken.

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.
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.
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
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via
NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.
Informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Ambtsdragers
Bij de digitaal uitgezonden diensten zijn zo weinig
mogelijk mensen betrokken uit voorzorg.
In de regel zijn dat, naast de voorganger, ouderling
Rein Hallema en diakenen, tevens lectoren, Wim
Snel en Arie van Veelen. En de beamerbediende,
die ervoor zorgt dat u beeld en geluid thuis ontvangen kunt.

Collecten - digitaal
Nu het bezoeken van kerkdiensten lange tijd niet
mogelijk is komt er fysiek ook niets in de collectezakken. Maar de opbrengst daarvan maakt wel een
essentieel onderdeel uit van de diaconale dienstverlening en het kerkenwerk.
Op de website www.kerkhoogvliet.nl, tab Gemeente wordt een mogelijkheid geboden per collecte via
Ideal alsnog te doneren.
Voor wie daarin niet zo thuis
is valt ook een andere manier te overwegen. Het samenkomstverbod begon wat
de kerkdiensten betreft op
15 maart en is nu verlengd
tot 1 juni; dat zijn twaalf zondagen. Het collectegeld/bonnenwaarde kan dan bijvoorbeeld in 3 delen van elk 4 weken worden overgemaakt via telebankieren of handmatig. Dat is overzichtelijker en

Collecten, toelichting
5 april - PKN: JOP - jeugdwerk

Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal
al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen
bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.
In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen
kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te
maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid,
vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats
op paasmorgen.
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vermindert ook het administratieve werk van de
ontvangende penningmeesters. De hoogte van het
bedrag bepaalt ieder zelf. Voor bijzondere collecten
kan een extra gift worden overgemaakt (zie ook de
informatie bij de collectetoelichtingen.

Ze zou nooit nalaten om te bidden voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. En wat miste
ze Gert en Laurene, en Jacqueline en Charles. Zo
ver weg, in Amerika en Canada. Ze belden veel
met elkaar, en zo was er toch contact. Dat deed
haar goed.
Na de overdenking zongen we met elkaar dat ene
lied waar ze zo van hield: Lichtstad met uw
paar’len poorten. “Daar geen rouw meer en geen
tranen, in het nieuw Jeruzalem”. Daar verlangde ze
naar, om daar te zijn. Bij die God die zijn Zoon gegeven heeft. En zeker nu de tijd van Goede Vrijdag
en Pasen nadert, mogen we daar des te meer bij
stil staan. Dat we leven vanuit Gods liefde. Vanuit
zijn vergeving en zijn zorgzaamheid. En dat we
haar, Miep de Bruijn, moeder, oma, veilig mogen
weten bij Hem. Mag dat voor een ieder tot troost
zijn.

Voor de collecten gelden deze bankrekeningen:
▪ diaconie: NL76 RABO 0329502158
▪ kerk:
NL81 RABO 0373 712 146
▪ deur:
NL81 RABO 0373 712 146

In Memoriam
Wilhelmina de Bruijn-Wapenaar
Op 7 maart overleed, op de leeftijd van 93 jaar,
mw. Wilhelmina de Bruijn-Wapenaar. Ze woonde
op de Kaneelhof en verbleef de laatste dagen van
haar leven in Hospice ‘De Patio’ in Dordrecht.

Ds. Viola Huls

Op 14 maart waren we bij elkaar in gebouw ‘De
Esch’ en keken we terug op haar leven. Zoon Martin vertelde hoe haar leven verlopen was. Hoe ze
opgegroeid was in dat grote gezin van herkomst.
De dingen die er in de oorlog met het gezin waren
gebeurd. Over haar opgewektheid en haar zorgzaamheid. Hij vertelde over haar huwelijk met
Sjaak de Bruijn. Hij was chauffeur op een tankwagen en was veel van huis. Alle zorg en alle beslissingen rondom de kinderen kwamen op haar neer.
Met veel zorg heeft ze hen grootgebracht. En Martin vertelde ook over het grote gemis na het overlijden van Sjaak.
Schoondochter Aly las een brief voor van dochter
Jacqueline, die helaas niet bij de dienst aanwezig
kon zijn. Evenmin als zoon Gert dat kon. En kleinzoon Jelle vertelde over hoe oma in de wereld
stond. En hoeveel hij daarin van haar geleerd had.
Ze had, zoals ze zelf zei, een kinderlijk geloof,
Miep de Bruijn. Ze zag in de regenboog die ze
eens zag in een hele moeilijke tijd, een teken van
Gods trouw. Van zijn ontferming en zijn nabijheid.
Ze hield zich vast aan haar trouwtekst, die in de
oude vertaling stelt: Werpt al uw bekommernis op
hem, want Hij zorgt voor u (1 Petrus 5:7)
En dat heeft ze haar hele leven lang gedaan. Alles
wat haar zorgen baarde, alles waar ze wakker van
lag, alles wat haar bezig hield, alles vertrouwde ze
toe aan die God die haar nooit los zou laten.

Everdina Makkinga-Boer
Op 8 maart overleed op de leeftijd van 91 jaar mevrouw Everdina (Eva) Makkinga. Zij woonde op de
Ankerkuilstraat.
Wie in de laatste tijd contact met haar heeft gehad
weet dat haar laatste levensjaar niet zo gemakkelijk is geweest. Toch was het niet alleen maar
kommer en kwel. Want hoewel ze steeds minder
kon, bleef ze toch een in wezen optimistisch en
positief mens. Ze heeft de lasten van het ouder
worden rustig over zich heen laten komen.
Al zocht ze soms wel naar mogelijkheden om dingen aan te passen. Kon het geluid uit de kerkdienst
niet wat harder voor haar i-Pad? Nee, dat ging niet
meer. Er moesten extra boxen worden aangesloten, omdat het aan haar gehoor lag. Maar als je
nagaat hoe ongelooflijk veel veranderingen ook zij
heeft meegemaakt in haar leven, en dan toch nog
blijven meedoen met een paar van de nieuwste
apparaten – dat verraadt volgens mij een soort
nieuwsgierigheid die zij nooit heeft verloren.
Maar het was ook interesse in datgene waar de
mensen om haar heen mee bezig zijn. Zoals ze
geïnteresseerd kan zijn in hoe het op school met je
gaat, of wil weten of het nog wel leuk is op je werk,
of dat ze graag wil weten hoe je vakantie is geweest. Een betrokken men, was ze, iemand die
ongetwijfeld haar eigen mening had over van alles
en nog wat, maar die met een open geest de mensen om haar heen tegemoet trad.

De tekst op de rouwkaart geeft aan dat haar vertrouwen was dat God haar thuis haalde. Daar verlangde ze naar. Als je je voet op de andere oever
zet en het blijkt de hemel te zijn. Als je door een
hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te
zijn. Als je dan muziek hoort en het blijken engelen
te zijn, dan ben je niet heen gegaan, maar naar
HUIS gegaan. Zo luidde de tekst op de voorkant
van die rouwkaart. Het zegt alles over hoe Miep in
het leven stond. Groot was haar vertrouwen.

Zij was geroepen om voor anderen te zorgen. Bij
het overlijden van haar man was dat één van de
dingen die ze heel erg miste: ze had niemand meer
in huis voor wie zij zou kunnen zorgen.
Het werk in de kerk ging boven alles. In de tijd dat
zij en Guus deel uitmaakten van het team van kosters in de Deltakerk schoten de vakanties erbij in.
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Zij stelden zich wel steeds in op wat er voor de
kinderen en kleinkinderen nodig was. Om een
voorbeeld te noemen: bij hun 40-jarig huwelijk regelden ze een workshop broodbakken, omdat de
kleinkinderen dat zo leuk vonden. Waar zij hun
eigen kinderen redelijk streng konden aanpakken
was er voor de kleinkinderen vooral ruimte voor
van alles en nog wat. Dat er buren waren maakte
niet uit: lawaai maken mocht gewoon. Kwam er
een logeren dan had ze er het liefst nog eentje bij:
dan konden ze elkaar vermaken. Haar laatste kussengevecht met kleinzoon dateert nog maar van
een paar jaar geleden. Ze heeft van hen genoten
en dat kon ze met heel veel gevoel voor humor
prima opbrengen.
Bij het afscheid richtten we ons op de woorden van
de apostel Paulus: niets zal ons kunnen scheiden
van de liefde van God, van Jezus Christus. Haar
leven legde ze in Gods hand en zij mocht heengaan zonder angst.
Moge dat troosten in de tijd die komt.

Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.
Geef in de Paascollecte of maak uw bijdrage over
via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Paascollecte.
Informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Paasgroetenactie
In het vorige nummer is de actie
uitgebreid beschreven. De werkwijze moest veranderen.
Ook onze gemeente zou hieraan
meedoen.
Van Kerk in Actie hebben we vernomen dat de kaarten tot 24 april
ingezonden kunnen worden.
De diaconie verstuurt de kaarten en zend ze naar
Utrecht.
Kaarten kunnen via de website worden besteld.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op:
www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Ds. R.J. Wilschut

DiacoNieuws

Uw diakenen

Vanuit de Aalkaar pastorie

Sta op!
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!

In deze ongekende tijd gaat alles anders dan anders. Pastoraat per telefoon vind ik niet ideaal, maar
het is de enige mogelijkheid. Skypen kan natuurlijk
ook wel, maar lang niet iedereen krijgt dat voor elkaar. Of Zoom. Of videobellen. Naar de kleinkinderen toe wil dat nog wel.
Maar pastoraat? We moeten er maar het beste van
maken. Ik zou niet graag dat kleine fladdermuisje
willen zijn die achteraf het ene gemeentelid na het
andere blijkt te hebben aangestoken voor hij zelf ziek
werd ……

12 april - Pasen- Kerk in Actie

Onderwijs geeft kansarme kinderen
een toekomst in India
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij
een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit
de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd
welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en
muziek-, dans- en sportlessen.
Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren
hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar
de thuissituatie van de kinderen.
Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen
dat ze de moeite waard zijn.

Alternatieven
Voor ieder die deze maanden grotendeels alleen is
zal het nog een zware tijd worden. We proberen als
kerk te doen wat er nodig is, maar dat weegt niet op
tegen de vele uren die nog overblijven. U mag ons
altijd bellen, aarzel niet. Als het niet uitkomt zal ik dat
heus wel zeggen, en dan bel ik later wel terug. Dat
geldt ongetwijfeld ook de andere leden van het pastorale team. Er zijn door hen trouwens al de nodige
boodschappen gedaan, fantastisch!
Maar er zijn ook initiatieven die wij niet kunnen verbeteren; via (alweer!!) internet wordt aanbod en
vraag bij elkaar gebracht: https://nietalleen.nl
Doen!
Ook ik zit deze eerste weken niet werkloos thuis.
Wat moet er veel worden gedaan voordat al die geimproviseerde klussen zijn geregeld.

18

We proberen op onze manier in onze kerk de lofzang gaande te houden met aangepaste diensten
die alleen online (en door luisteraars van de kerkradio, gelukkig ook door hen) kunnen worden bijgewoond. Ook daar zijn we met zo weinig mogelijk
mensen bij elkaar om toch tot een goed resultaat te
komen.
In een online gespreksgroep over kerkdiensten
wordt dit ook druk besproken. De meeste deelnemers doen het ongeveer zoals wij: niet allemaal
nieuwigheden uitproberen en zo goed mogelijk de
vertrouwde sfeer zien te bereiken. En nieuwigheden
dan alleen maar als ze bijdragen aan het bekende.
Of zoiets. Ook daar wordt het vierkante wiel uitgevonden, net zoals we dat zelf af en toe ervaren.
Gelukkig kan de Eeuwige niet alleen met kromme
stokken rechte slagen maken; ook vierkante wielen
zijn geen probleem voor de Heilige Geest. Alleen wij
worstelen er wel een beetje mee.

wel eens dat wij daar niet zoveel oog voor hebben,
maar dat is niet waar. We zijn echt ongelooflijk
dankbaar voor alles wat er gedaan wordt en nodigen
daarom ook met enige regelmaat al die clubjes uit
om op de kerkenraad te vertellen wat er allemaal
gebeurt.
Prima. Alleen – die vacatures zijn er ook nog steeds.
Hopelijk kunt u uw verantwoordelijkheid ook hiervoor
waarmaken.
Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
En nog steeds Corona
….waarna het allemaal nog weer anders werd.
Want achteraf had ik de hele kopij kunnen deleten.
Kunnen laten vervallen. Want…u mag natuurlijk
best gaan bakken voor Pasen. Maar we gaan dat,
dat moge inmiddels wel duidelijk zijn, niet gezellig
met elkaar opeten. U zult dat in uw eigen, kleine of
misschien iets grotere kring moeten doen.

Onderstaande tekst had ik ingestuurd voor het vorige kerkblad – dacht ik. Daarbij is iets verkeerd
gegaan. Ik wil dit toch graag met u delen …
Wij hebben wellicht moeite om nieuwe kerkenraadsleden te vinden, en het is waar: er zijn onmisbare
functies die tot nu toe niet zijn ingevuld. We moeten
maar hopen dat u als gemeente uw verantwoordelijkheid kunt waarmaken, want wij als kerkenraad zijn
daar wel van afhankelijk.
Maar we zijn niet de enigen die moeite hebben met
het opvullen van alle vacatures. Als ik bij collegakerken in de grote stad mijn licht opsteek hoor ik
vrijwel niet anders, en meestal is het voor hen nog
veel lastiger dan voor ons. In het verleden heb ik als
voorzitter van de classis wel eens moeten bijspringen toen een kerkenraad niet meer in staat was om
zijn werk te doen. Zo erg is het bij ons niet. Hoewel –
die onmisbare openstaande vacatures…..

Andere tijden
Niets is meer zoals het was. Alles wordt afgelast en
jarenlange zekerheden blijken ineens op losse
schroeven te staan. Geen schoolexamens, geen
nationale dodenherdenking (zonder publiek dus),
geen bevrijdingsfeesten. En ook geen Eurovisiesongfestival en geen Olympische Spelen. We worden, met z’n allen, volledig op onszelf terug geworpen.
Pastorale zorg
Wat doet dat met u? Gaat dat wel? En kunnen wij,
met ons Pastorale Team, daarin iets voor u betekenen?
Laat ik voor mezelf spreken: Ik doe momenteel
vooral telefonische huisbezoeken. Dat is, met name voor u (maar ook voor mij) het veiligst.
En mocht u iemand nodig hebben, voor een
praatje, voor het helpen nadenken, voor een hart
onder de riem, belt u alstublieft iemand van ons op.
De telefoonnummers van het team staan elders in
het kerkblad.

Niet alleen in de kerk is het lastig om taken uitgevoerd te krijgen. In een netwerkoverleg van organisaties die veel vrijwilligers inzetten is dat een terugkerend thema: mensen zijn steeds minder bereid om
zich ergens op vast te leggen. Incidentele taken zijn
nog relatief eenvoudig in te vullen, maar terugkerende taken waarop gerekend kan worden komen
steeds meer in het gedrang.

Diensten rondom Pasen
Ook in de Stille Week loopt alles anders dan we
gewend zijn. Om te beginnen zullen er geen Vespers zijn, op maandag, dinsdag en woensdag. In
plaats daarvan zullen we, net zoals dat op woensdagavond nu ook al wekelijks gebeurt, om 19.00
uur de klokken van de Dorpskerk luiden. Een liturgisch moment, dat online te volgen is.
Ook de dienst op Witte Donderdag zal online mee
te maken zijn. Er zal geen Heilig Avondmaal worden gevierd. Het Heilig Avondmaal is zó een moment van samenzijn, en al helemaal op Witte

Kerken dragen nog altijd heel veel bij in vrijwilligersland. Voor de stad Rotterdam is de betekenis van al
dat vrijwilligerswerk in geld alleen uit te drukken als
je het over tientallen miljoenen per jaar wilt hebben.
Daarin leveren migrantenkerken overigens in verhouding een groter aandeel dan de oorspronkelijke
kerken, maar gelukkig kennen ook wij vele handen
die het werk licht maken. Op de vrijwilligersbijeenkomst aan het begin van het jaar was De Aanbouw
meer dan vol.
Wanneer we als kerkenraad u blijven lastigvallen
voor het invullen van de vacatures lijkt het misschien
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Donderdag, dat we hebben besloten om dit niet te
doen, ook niet met het kleine groepje dat de dienst
verzorgt.
En natuurlijk zal ook Goede Vrijdag een online
dienst zijn, te volgen op de manier zoals u dat inmiddels een beetje gewend bent (deze keer geen
beeld, alleen geluid). Over Stille zaterdag zal ds.
Wilschut u berichten. En Pasen is weer een ‘gewone’ online-dienst. Waar we natuurlijk wel een
echte Paasdienst van gaan maken!! Er wordt
natuurlijk een nieuwe Paaskaars binnengebracht,
en we hopen dat ook voor u in beeld te brengen.
Fijn dat er mensen zijn die zich ontfermen over
de technische kanten van dit alles, om het allemaal mogelijk te maken. We zullen nog een
poosje afhankelijk van hen zijn, vermoed ik.

Kerkgebouw ‘De Bron. gesloopt
Eindelijk…. de sloop van het voormalige kerkgebouw (Posweg 99) en de pastorie (Alverstraat 3) is
gestart - en als u dit leest voltooid.
Het begon in 1963 toen het ontwerp van architect
P. Zanstra in gebruik werd
genomen door de Hervormde Gemeente en de
Parochie ‘Sint Jan onder
het Kruis’. Aan de protestantse diensten werkte ook
de Gereformeerde Kerk
mee.
Toen konden er al wel oecumenische diensten worden gehouden, en huwelijken…..

Creatief
We moeten onze creativiteit maar aanboren, lieve
mensen. Om eens na te denken over wat we in
deze tijden voor elkaar kunnen betekenen en hoe
we dat dan moeten doen.
We mogen een ommetje maken….dus we kunnen
een kaartje bij iemand in de brievenbus doen. En
als we zorgvuldig zijn en afstand houden, dan
kunnen we die kaartjes gaan kopen in de winkel.
We kunnen datzelfde doen met een bloemetje. Een
bloemetje aanreiken én anderhalve meter afstand
houden vergt wat denkwerk, maar het kan wel. En
neemt u dat toch ook vooral in acht, die anderhalve
meter. Liever geen bloemetje dan corona oplopen,
zullen we maar zeggen. En als u het allemaal te
gewaagd vind dan moet u dit alles vooral niet doen.
Maar er is best nog wel wat mogelijk, laten we ons
niet direct uit het veld laten slaan.

Door krimp en
bezuinigingen
werd in 1993 het
gebouw verkocht
aan de Pinkstergemeente ‘De
Levende Steen’.
Deze groeide zo
hard - er waren
voor en na de
diensten eigen verkeersregelaars nodig - dat zij in
2013 uitweken
naar een eigen
vestiging in Spijkenisse.
Even nog had de
SOR plannen
voor een complex seniorenwoningen, maar
door de toenmalige crisis werd dit opgegeven.
Sindsdien stonden de gebouwen leeg en werden
allengs letterlijk overwoekerd.

Wat we in ieder geval allemaal kunnen doen is
voor elkaar bidden. Draagt u onze gemeente aan
de Here onze God op. Maar niet alleen onze gemeente. Ook onze broeders en zusters wereldwijd,
die vaak in nog moeilijker omstandigheden leven
dan wij. Bidden voor alle mensen die in tijden als
deze verantwoordelijkheden dragen in de gezondheidszorg. Ons zorgpersoneel, mensen die orde
moeten handhaven, kortom, een ieder op wie in
deze dagen zo’n groot beroep gedaan wordt.
En denkt u nou niet: ja, ja, bidden als doekje voor
het bloeden. Want dat is het niet. Juist in deze tijd
is ons gezamenlijk gebed van essentieel belang.
Laten we er met elkaar voor gaan!! En elkaar geestelijk vasthouden, nu we dat fysiek niet kunnen
doen.
Vanuit de pastorie bid ik u, mede namens Yvonne,
Gods nabijheid toe. We wensen u gezegende
Paasdagen toe. Want, hoezeer corona ook de
baas speelt, het heeft niet het laatste woord. Nooit!
Jezus Christus is opgestaan uit de dood.
God heeft, altijd, het laatste Woord.

Begin maart begon de sloop en na enkele weken
was alles met de grond gelijk. Grond die bouwrijp
gemaakt wordt voor het plan ‘Hart van Hoogvliet’:
16 eengezinswoningen; rijtjes van 4 aan de Alverstraat, 5 aan de Posweg en 7 langs de singel.
Het zal een heel ander aanzicht geven aan de wijk.

_____________________________________

Ds. Viola Huls
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Aanleiding is dat het ledental terugloopt en de
ambten niet meer vervuld kunnen worden. De gemeente telde in 2019 57 leden en doopleden. De
gemeente zal aansluiting zoeken bij de gg te Spijkenisse.

GerGem. Hoogvliet opgeheven
De gereformeerde gemeente (gg) te Hoogvliet
wordt per november opgeheven.
Dat blijkt uit een verslag van de vergadering van de
classis Rotterdam donderdag in De Saambinder.
De leden van de gg te Hoogvliet stemden tijdens
een ledenvergadering in met dit kerkenraadsbesluit.

De gg te Hoogvliet is niet de eerste gereformeerde
gemeente in de classis Rotterdam die de deuren
sluit. De gemeente te Rotterdam-West sloot in
1998 de deuren nadat veel kerkgangers de stad uit
verhuisden. In 2013 werd de gemeente te Hellevoetsluis, die op dat moment 23 (doop)leden telde,
samengevoegd met Oostvoorne. Deze gemeente
had in 2019 43 (doop)leden.
In 2014 sloot de reformatorische Ds. Jac. Koelmanschool in Hoogvliet de deuren vanwege een
teruglopend leerlingental.
(Bron: Ref. Dagblad, 13 febr. 2020)

De Bethlehemkerk aan de Baarsweg

___________________________________

___________________________________
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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. ...............................................................

23

