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Data van verschijning van de volgende edities
van het kerkblad en de redactieavonden:
Nr. Kopij
Redact. Editie
voor de
inl. (e): avond: versch.: periode:
09 30 apr.
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9 mei 9/5 - 23/5
10 14 mei 15 mei 23 mei 23/5 - 6/6
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6 juni 6/6 - 20/6

Voor de Protestantse Gemeente en de
Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet
Verschijnt eenmaal per twee weken
(in de zomer en met kerst om de drie weken).

Redactieadres:

____________________________________

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

Kopij inleveren:

• 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.

Leven
Als je elke nieuwe dag
Aanvangt met een blijde lach
Als je met een blij gezicht
Aan je werk denkt en je plicht
Als je hielp waar dat kon
Aan het licht en aan wat zon
Als je steeds naar beter streeft
Heb je niet voor niets geleefd

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)

Ga nooit heen zonder te groeten
Ga nooit heen zonder een zoen
Wie het noodlot zal ontmoeten
Kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten
Doet soms een hart zo’n pijn
Wat je ‘s morgens hebt verlaten
Kan er ‘s avonds niet meer zijn

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

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

Waarom al die moeilijkheden
Waarom al die haat en nijd
Waarom niet in vrede leven
We hebben maar zo’n korte tijd
Bekijk problemen van weerszijden
Zeg niet altijd ik heb gelijk
Maar durf ook eens een keer te belijden
Van het eigen ongelijk
Als wij elkaar kunnen vergeven
Eerlijk door het leven gaan
Kunnen wij in vrede leven
En alles weer veel beter aan.

Een abonnement wordt aangegaan voor tenminste één
jaar met stilzwijgende verlenging.
Opzegging kan daarna per maand tegen het eind van
een volle kalendermaand na de opzegdatum. Voor elke
verstreken maand in dat jaar wordt € 2,00 berekend.
Privacy
De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de persoonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de
regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnementenadministratie en de adressering van de kerkbladen.
De administratie wordt vijf jaar bewaard.
Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere
kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits met
bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)
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Nieuw op drie
De redactie van het kerkblad voor Hoogvliet heeft mij gevraagd om ook met enige regelmaat een bijdrage
te leveren voor deze “pagina drie”.
In die zin ben ik dus “nieuw op 3”. Ik loop al heel wat jaren rond in en om de kerken van Hoogvliet, dus
ben niet echt nieuw meer te noemen. Daarom zal ik mijzelf slechts kort voorstellen.
Als geestelijk verzorger ben ik werkzaam in verpleeghuis Breede Vliet en Meeuwenhof. Ik ben in dienst
van Argos Zorggroep en speciaal aangesteld om begeleiding en ondersteuning te geven aan bewoners,
hun naasten en collega’s bij vragen rondom levensbeschouwing en zingeving.
Geloof kan daarbij ter sprake komen maar dat hoeft niet. Ieder mens beschouwt het leven immers verschillend. Sinds kort ben ik, als zelfstandige, verbonden aan het Centrum voor Levensvragen ZHE, van
waaruit eerstelijns geestelijke verzorging wordt geboden aan mensen in de thuissituatie. Ook leid ik, als
uitvaartspreker, afscheidsbijeenkomsten van mensen die ik in de kring van het verpleeghuis of in de thuissituatie mocht begeleiden. In de loop van de tijd zult u mij vast nog beter leren kennen, door mijn bijdragen op deze pagina.
Gesloten deuren
Graag had ik u een kijkje gegeven achter de deuren van het verpleeghuis en willen verhalen over ons dagelijkse leven. Maar zoals u weet zijn de verpleeghuizen in maart, vanwege het coronavirus, gesloten voor
bezoek. Een drastische maatregel die veel impact heeft op alle betrokkenen. Gelukkig zijn er veel initiatieven ontplooid om toch te laten zien en merken dat er intens meegeleefd wordt. Bloemen, kaarten en heel
veel lekkers worden dagelijks bij ons afgeleverd. Ik hoop en vertrouw erop, wanneer deuren weer geopend zijn, we zo met elkaar blijven meeleven. Gesloten deuren kunnen wellicht de ogen openen.
Maar al deze lieve gebaren kunnen nooit de aanwezigheid met de naaste vervangen. Veel van onze bewoners bevinden zich in een proces van dementie. Juist voor hen is het contact met de buitenwereld en
de naasten van levensbelang. Wanneer je steeds meer van jezelf kwijt raakt, is het wezenlijk te mogen
ervaren dat je er diep van binnen zelf nog wel bent. En dat kan alleen in relatie tot de ander. Juist de partner, een kind of kleinkind of gewoon de buurvrouw maken je tot wie je bent: man of vrouw, vader of moeder, een opa of een oma, de buurvrouw.
En dat kunnen wij, als medewerkers of met gebruik van moderne media nooit volledig overnemen.
Staan we dan helemaal machteloos?
We leven in de tijd na Pasen. We mogen ervaren en getuigen dat er Iemand is, die door gesloten deuren
heen de Aanwezige wil zijn. In Johannes 20 lezen we dat de leerlingen uit angst de deur op slot gedaan
hadden. Daar zaten ze dan. Eens een trouwe groep van volgelingen van de Messias, Zijn leerlingen. Nu
een groepje angstige mensen. Niets meer over van de mannen die zij waren.
En dan ineens staat Jezus tussen hen in. Hij houdt geen 1,5 meter afstand maar komt heel nabij.
En in Zijn nabijheid kunnen deze mannen weer worden zoals ze ten diepste bedoeld zijn: mens.
De Helende nabijheid maakt weer mensen van hen. Jezus spreekt “Ik wens jullie vrede. De Vader zelf
heeft mij gestuurd. En nu ben Ik het die jullie stuurt”. (BGT).
De leerlingen ontvangen de vrede van God. En tegelijkertijd ontvangen ze een opdracht. Zij moeten op
weg gaan om de vrede te verspreiden. Een moeilijke taak, waarbij je soms voor gesloten deuren komt te
staan. Maar de leerlingen worden niet alleen op pad gestuurd. Ze ontvangen de Heilige Geest, die door
gesloten deuren heen kan treden. De Heilige Geest waait nog steeds rond en mag ook ons de kracht geven om verder op weg te gaan. We mogen geloven dat de Heilige Geest dáár kan komen, waar ons menselijk kunnen voor een gesloten deur komt te staan. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal ons bewaren en waarmaken. Zo kunnen en mogen wij door Gods nabijheid, voluit mens zijn, naar zijn
beeld.
De woorden van NLB 647 vers 4 zingen het uit:
Voor mensen die hopend
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn Naam.
Dat we zo voor elkaar mens mogen worden, zijn en blijven.
Marijke Verzendaal, geestelijk verzorger

KERKDIENSTEN
Vooruitblik:
ZONDAG 10 MEI 2020

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

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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen dienst
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
--------------------------------------------------------------------

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

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA: Vluchtelingenhulp in Syrië
2. PKN-JOP: jong en oud leren van elkaar
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

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

Agenda

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

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;

_________________________________________

ZONDAG 3 MEI 2020

Vast rooster

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

Actueel
Alle activiteiten zijn opgeschort
tot 1 juni.
Bijbelleesrooster

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

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

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA: Traumahulp in Nigeria
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie
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26 april
27 april
28 april
29 april
30 april
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei

Handelingen 15:1-5
Handelingen 15:6-21
Handelingen 15.22-35
Handelingen 15:36-16:5
Handelingen 16:6-15
Handelingen 16:16-24
Handelingen 16:25-40
Exodus 17:1-7
Exodus 17:8-16
Psalm 23
Exodus 18:1-12
Exodus 18:13-27
Exodus 19:1-15
Exodus 19:16-25
Psalm 68:1-19
Psalm 68:20-36

op te dragen in uw gebeden. Deze steun hebben zij
en wij van harte nodig.

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Warme groet,
Marijke Verzendaal

Zorgcentrum 'Meeuwenhof', (tijd.)
(Alverstraat 141, 3194 TD Hoogvliet)

Mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12
Dhr. C.L. van de Plassche, Ankerkuilstraat 88
Verpleeghuis 'Antonius Binnenweg'
(Nw. Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam)

Dhr. W. Stoutjesdijk, Treknet 8
Laurens revalidatie ‘Intermezzo Zuid’
(Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam)

Dhr. L. Roos, Serpelingstraat 45

Breede Vliet / Meeuwenhof

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

Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

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

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

Graag had ik u in dit kerkblad meer willen schrijven
over de activiteiten zoals die zouden zijn gehouden
rondom de dagen van Pasen. Helaas konden de gezamenlijke bijeenkomsten, in verband met het corona-virus, geen doorgang vinden.
Toch is er Pasen gevierd, want Pasen gaat door! Via
een klein programmaboekje met daarin het Paasverhaal, een vertrouwd Paaslied en sprekende afbeeldingen ging het verhaal van Pasen Breede Vliet
rond. Sommige bewoners maakten gebruik van de
speciaal gemaakt placemats, waarop deze woorden
ook gezet zijn.
De vieringen op televisie zijn bekeken en zo klonk
ook in Breede Vliet de vertrouwde woorden: "De
HEER is waarlijk opgestaan".
Iedere kerkelijke bijeenkomst start met dezelfde
woorden. De vieringen zijn er niet, maar het vertrouwen in deze woorden blijft:
"Wij vertrouwen erop dat het Licht het wint van de
duisternis. Wij vertrouwen dat het Leven het wint
van de dood"."
Als mensen van na Pasen mogen wij in dit geloof
verder gaan.
Ik wil u vragen om de bewoners, hun naasten en
zeker ook de medewerkers van de verpleeghuizen

e-mail: w.burggraaf@leliezorggroep.nl

_________________________________________

Digitale vieringen
Protestant
Regelmatig een meditatie vanuit de kapel van de
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, nu
verzorgd door ds. Jeannette Westerkamp (EO, zondag, 9.20 uur, NPO2). Er is nog meer aanbod:
op GrootNieuwsRadio ‘s zondags om 10.00 uur.
Rooms-katholiek
Op zondag is er de Eucharistie op tv via KRONCRV, 10.00 uur. NPO 2 en vanuit Hilversum elke
dag een mis en dagsluiting gestreamd. Radio Maria: in de week een Eucharistieviering om 09.00 uur
en 19.00 uur; op zaterdag om 09.30 uur en zondag
om 10.00 uur.

_____________________________________
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Inmiddels zorgt Wim voor de etiketten en maandagmiddag en dinsdag gaan Nico, resp. Cor aan de slag
met het drukken, plakken van etiketten en postzakken vullen en wegbrengen. Zo blijven ook degenen
die computer en machine moeten bedienen gescheiden van elkaar.
Helaas staat onze echte ‘plakploeg’ tijdelijk op nonactief. Maar zodra het maar even kan hopen we
weer van de diensten van Bas, Cees, Jaap, Jan en
Gerard gebruik te kunnen maken.

Dank

Tijdige kopij
Door de andere werkwijze is het van belang dat de
toe te zenden kopij tijdig wordt ontvangen. Gelukkig
hebben we daarover geen klageN;: doorgaans is alles binnen op donderdag om 24:00 uur.

Hartelijk dank voor de bloemenattentie die ik op
29 maart vanuit de kerk mocht ontvangen.
Mw. A. Keizer-van der Giessen

Postbezorging
► Graag horen we van u als het kerkblad te laat (of
erger: niet) wordt bezorgd, het liefst per e-mail; dan
kan er een klacht naar Postnl.
Door de andere werkwijze zijn we tijdelijk in de gelegenheid het blad al op dinsdagmiddag naar de
post te brengen. Bezorging moet dan plaatsvinden
op donderdag/vrijdag met een uitloop naar zaterdag
in plaats van dinsdag daarop. Houdt u ons op de
hoogte hoe dit uitpakt.

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de bloemen(bon) en de kaarten die wij mochten ontvangen
voor ons 55 jarig huwelijk.
Het heeft ons erg goed gedaan.
Bert en Riet Petersen
Langs deze weg willen wij ,dank zeggen, in de eerste plaats aan ds. Huls voor haar mooie dankgebed
in de voorbeden. En verder voor alle kaarten, telefoontjes en bloemen,die we mochten ontvangen
voor ons 60 jarig huwelijk.
Het was hartverwarmend. Dank u wel.

Nota’s abonnement
Al heel wat lezers hebben spontaan hun abonnementsgeld overgemaakt. Dat bespaart ons veel kosten aan brieven, enveloppen en vooral porto.
De abonnees die dat (nog) niet hebben gedaan ontvangen ongeveer gelijk met dit nummer de nota van
€ 23,00. Let wel: dit is geen herinnering of ‘aanmaning’. Die hoeven later toch niet nodig te zijn, als u
nu vlot betaalt?
Hartelijk dank daarvoor.

Jan en Corrie van Opdorp
Na het plotselinge overlijden van mijn vriend Bram
van Eendenburg bedank ik u allen hartelijk voor uw
medeleven. De telefoontjes, brieven en kaarten deden mij goed. Ook dank voor de bloemen uit de kerk
die ik tweede Paasdag kreeg. Het heeft mij enorm
veel kracht en sterkte gegeven in deze
moeilijke tijd.

Redactie en administratie

Nelly Pons

Afzegging Fietstocht 2020
Redactioneel
Kerkblad en corona
Ook wij ontkwamen niet aan de maatregelen tegen
verspreiding van het virus COVID-19. Half maart hebben we afgesproken hoe we zoveel mogelijk vanuit
ieders huis toch een kerkblad kunnen maken.
Het paasnummer kwam tot stand zonder dat wij elkaar fysiek ontmoetten. Helaas zal dit ook voor
dit nummer (en nog een paar meer) gelden.

Beste deelnemers van de jaarlijkse fietstocht,
De fietstochtcommissie was al bezig met de voorbereidingen voor een mooie fietstocht, maar door de coronaomstandigheden kunnen wij niet bij elkaar komen
en hebben we besloten de fietstocht voor dit jaar af te
zeggen. Iets wat in al die 40 jaar nog nooit gebeurd is.
Wij hopen in 2021 deze tocht weer wel aan te bieden,
zodat u alsnog ervan kunt genieten.

Tijdelijke werkwijze
We werken als volgt: Jan en Kees stellen via druk emailverkeer op vrijdag het concept samen uit wat is
toegezonden met aanvulling door Léon. En dat gaat
’s avonds naar de hele redactie voor commentaar
en correctie. Op zaterdag en maandagmorgen
wordt alles definitief gemaakt.
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Blijf gezond en wij hopen u gauw weer te zien.
Vriendelijke groeten van de fietstochtcommissie,
Alex, Herma, Hugo, Lenie en Marijke
en onze vrijwilligers

Mission Possible
Vrijheid

Voedselpakketten en huishoudelijke
artikelen voor Roma.

de oude man
verstopte joden op zijn zolder,
drukte illegale kranten
en hielp Engelse piloten.
hij loog voor het leven.
hij loog voor de vrijheid.

Door de COVID-19 crises veranderen plannen en
vallen ze in elkaar als een kaartenhuis. Het volgende is bijzonder toepasselijk: "De God nu van de
hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede
in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop,
door de kracht van de Heilige Geest."
(Romeinen 15:13)

de vrouw
in de kelder
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen
schuilen voor de bommen.
zij stond voor het leven.
zij stond voor de vrijheid.

Ons werk gaat door, hoewel de noodtoestand met
zijn beperkingen dat behoorlijk beïnvloedt.
Met name de Roma in Bulgarije zijn sterk getroffen.
Het einde van de winter is voor gezinnen in de sloppenwijken altijd al een moeilijke tijd. Elk jaar lijden
gezinnen op dit moment aan een ernstig tekort aan
alles, maar zelfs brood is nu moeilijk te verkrijgen.
Door de maatregelen van de overheid mogen zij nu
hun dorpen niet verlaten en zitten ze zonder werk en
inkomen in een gebrekkig huis. Kinderen krijgen
geen maaltijd op school, want die is gesloten. Niemand kan zeggen hoeveel van deze mensen besmet zijn of zullen worden. Hygiëne in de sloppenwijken is gebrekkig. Gezinnen wonen in hutjes zonder stromend water. Handen wassen met zeep?
Een gezichtsmasker? Wie denkt eraan
als zelfs voedsel en kleding ontbreken.

de jongen
net achttien
opgeroepen
om te vechten aan het front
nam afscheid van zijn moeder
en zou haar nooit meer zien.
hij vocht voor zijn leven.
hij vocht voor de vrijheid.

Wij zijn een hulpactie gestart om deze mensen onmiddellijk te helpen. We verdelen voedselpakketten
en teilen gevuld met artikelen voor hygiëne. Helpt u
ook mee?
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag onder vermelding
van: ‘Roma’.

deze helden.
gewone mensen zoals jij en ik.
kozen ervoor te vechten
voor de vrijheid.
als een van deze helden
hier niet voor had gekozen.
was mijn opa dan geboren?
had ik dan geleefd?
Eva Pronk (16),Den Haag
(voor te dragen op 4 mei op de Dam in Amsterdam

Wilt u meer doen? Ook dat is mogelijk. Zo kunt u
een (eenmalige) actie organiseren in uw gemeente.
Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail
mij als u hier vragen over heeft. Meer weten?
Kijk op www.missionpossible.nl
Bert Dokter, Mission Possible Nederland
tel. 050 8511902; info@missionpossible.nl
Rekeningnummer: NL07 RABO 0158 0454 24

_________________________________________
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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
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

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

Predikanten

• Kerk:

• Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB,

▪ 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

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

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC,

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.

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

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en
• voor verzoeken om pastoraal bezoek:

• 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

mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;
e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.
•

Doopbediening

Hulpverlening

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

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

In de oorlog moest hij voor de Arbeitseinsatz naar
Duitsland, waar hij een bombardement meemaakte
waardoor zijn knie ernstig beschadigde. En verder
sprak hij niet over die oorlog.
Bas was geen prater. Wel een zanger. Hij ging op
het Shell mannenkoor, toen dat na de oorlog opgericht werd en hij bij Shell was gaan werken. Net zoals hij ook lid werd van het Dorpskerkkoor, waar we
ook een paar liederen van zongen in de dienst. Zingen was zijn lust en zijn leven.
Hij trouwde in 1949 met Nel van der Linden. Hun
twee kinderen, Helma en Izaäk, werden voornamelijk door haar opgevoed, hij was veel van huis wegens zijn werk in de volcontinu. Nel overleed in
1998. Na ongeveer twee jaar ontmoette hij Bea, zijn
nieuwe liefde, met wie hij het gezellig had, leuke dingen deed en reizen maakte.
Zijn dochter Helma overleed, en dat raakte hem, al
kon hij ook daar niet goed over praten.
Als lieve opa voor zijn kleinkinderen maakte hij het
gezellig voor hen als ze kwamen. Alle kleinkinderen
hebben zo hun eigen herinneringen aan hem. En hij
zwaaide zijn achterkleinkinderen na als ze bij de kinderboerderij waren.

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 (tijdelijk vervallen)
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.

We lazen met elkaar uit het Evangelie van Johannes
dat stukje over het huis met de vele kamers, waar
Jezus plaats bereid heeft voor hen die in Hem geloven. Bas sprak niet zozeer over zijn geloof. Het was
lastig voor hem om woorden te geven aan persoonlijke dingen. Maar dat wilde natuurlijk niet zeggen
dat het geloof er niet was. Zolang hij kon ging hij
naar de kerk, en toen zijn gezondheid dat niet meer
toeliet keek hij samen met Bea naar de diensten op
de tv.
We mogen geloven dat er ook voor hem een plaats is
bereid. Jezus heeft dat aan zijn leerlingen beloofd.
Hoe dat daar allemaal is, ligt besloten in dat geheimenis waar we ook op de rouwkaart van konden lezen:
Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis God het begin en einde is.
Daar mogen we ons aan vast houden.
Bas was iemand die graag alles op zijn eigen manier
regelde. Op het laatst moest hij de regie uit handen
geven aan God. Onze God is een God van leven.
Hij heeft altijd het laatste woord. Aan Hem hebben
we Bas van Kralingen toevertrouwd. Mag dat voor
een ieder die hem zal missen tot steun en troost zijn.

Taakdragers
Ambtsdragers
Bij de digitaal uitgezonden diensten zijn zo weinig
mogelijk mensen betrokken uit voorzorg.
Voor de komende periode zijn dat, naast de voorganger, ouderling Gisella van Reede van
Oudtshoorn en diakenen, tevens lectoren, Janny
Leeuwestein en Riet van der Werff. En de beamerbedienden - vooralsnog Marijke Dirven en Annelies
Bakker - die ervoor zorgen dat beeld en geluid bij u
thuis komen.

In Memoriam
Bastiaan van Kralingen
Op 26 maart overleed, op de leeftijd van 97 jaar, dhr.
Bastiaan van Kralingen. Hij woonde met zijn vrouw
aan de Othelloweg. Op 30 maart kwamen we bij elkaar, in de Dorpskerk, in kleine kring vanwege alle
coronabeperkingen.
We keken met elkaar terug op zijn leven. Dat hele
lange leven dat lang niet altijd gemakkelijk is geweest voor hem. Als enig kind, opgegroeid als zoon
van een timmerman. En dús moest hij ook timmerman worden. En dat viel allemaal niet mee, met een
vader die een hernia had en de zaak draaiend moest
houden en een moeder die lichamelijk en geestelijk
niet sterk was.

Adriana van den Berg-’t Hart
Op 26 maart overleed, op de leeftijd van 89 jaar,
mw. Adriana van den Berg-’t Hart. Zij woonde met
haar man aan de Texasweg.
Op 31 maart waren we bij elkaar in de Dorpskerk,
helaas in besloten kring, om terug te kijken op het
leven van Adry en om troost te zoeken bij God.
Haar man Jaap vertelde wat ze voor hem had betekend, al die bijna 65 huwelijksjaren lang. Hun kinderen Ed en Peter vertelden en twee kleinkinde-
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ren deden hetzelfde. Vertelden hoe ze was als moeder, als oma. En je zal toch zo’n oma hebben gehad…
Ze vertelden over de vakanties, over de sfeer thuis.
Over de jaarlijkse drie maanden met de caravan, tot
vorig jaar aan toe. Waar ze niet zozeer met vakantie
waren, maar meer tijdelijk op een ander adres verbleven. Ze hebben daar een kennissenkring opgebouwd. Want Adry en Jaap hebben belangstelling
voor de mensen om hen heen. Ze zijn betrokken bij
allen die hen lief zijn.
Adry hield de verjaardagen bij van allemaal. Bezigheden en reizen van kinderen, kleinkinderen en anderen hadden haar interesse. Zo betrokken.
Schoondochter Henriëtte en haar man Ron vertelden ook. Over hoe welkom ze waren geweest in het
gezin van den Berg. Hoe groot het gemis was van
René, hoe moeilijk Adry en Jaap het daarmee hadden gehad. En we luisterden naar dat lied dat ook
gespeeld was bij de uitvaart van René: You
raise me up, van Josh Groban.

En ze verwoordde in wat ze vertelde ook de woorden van haar broer Paul, die in Groot-Brittannië
woont en, alweer vanwege corona, niet het land uit
mocht en de dienst heeft bijgewoond middels een
internetverbinding. En wat is het fijn dat dat zo kan.
Jannie ontmoette in Pernis Piet van Wieringen, die
met vakantie over was vanuit Australië. Hij ging terug, zij reisde hem na en ze trouwden daar. Diane
werd er geboren.
Toen de werkgelegenheid er minder werd maakten
ze plannen om terug te gaan naar Nederland, en ze
kwamen in Hoogvliet terecht.
Ook van Diane hoorden we dat ze, na eerst een
poosje in een soort kraakpand te hebben gewoond,
waar Paul werd geboren, een huis kochten, aan de
Foeliestraat. En daar zijn ze nooit meer weggegaan.
Negen jaar geleden overleed Piet, en dat was een
zware klap voor haar. Maar ze bleef positief in het
leven staan en pakte de draad van haar leven weer
op.
Haar gezondheid werd gaandeweg minder, Diane
trok bij haar in om haar te verzorgen. En die verzorging werd steeds intensiever. Totdat, uiteindelijk,
het kaarsje uitging.
Bij de uitvaart van Piet lazen we uit de Bijbel 1 Korinthe 13. Het Hooglied van de liefde. Want Jannie
van Wieringen was een gelovige vrouw. Als ze maar
even kon kwam ze, samen met Diane, naar de kerk.
De Dorpskerk. Ze ging ook graag gesprekken aan
met mensen die anders over het geloof dachten.
Mensen aan de deur, die graag wilden dat zij hetzelfde ging denken en haar probeerden te overtuigen. Maar dan maakte ze toch altijd wel duidelijk dat
ze vasthield aan haar eigen overtuiging. Die overtuiging dat God er altijd is. Dat God liefde is. En dat Hij
aan de basis had gestaan
van haar huwelijk met haar Piet.

Adry was een gelovige vrouw. We lazen met elkaar
Psalm 121. Daar staat in dat God over ons waakt.
Dat Hij nooit in slaap valt of even de andere kant uit
kijkt. Hij is met ons, altijd, en dat heeft Adry ook mogen ervaren.
In de psalm kunnen we lezen dat we onze ogen mogen opslaan. Naar omhoog. Alsof God daar zou zijn.
Dat is natuurlijk alleen maar beeldspraak; Hij is daar,
maar Hij is vooral ook dichtbij. Bij ons. Juist ook in tijden van groot verdriet en gemis. Troostend aanwezig,
juist ook in deze tijd van sociale afstand. Hij hoeft
geen afstand te houden en Hij doet dat ook niet.
Adry was intens dankbaar voor het leven dat ze had
gehad. “Ik heb een mooi leven gehad, ik ben zo
dankbaar”, zei ze, in het laatste gesprek dat we hadden. Dankbaar voor alles wat haar in alle lieve mensen om haar heen gegeven was. Ze kon het leven
loslaten, hoe moeilijk dat ook was.
Zo hebben wij haar losgelaten en haar toevertrouwd
aan God. In het vertrouwen dat ze in dat andere leven, dat leven na dit leven, bij Hem veilig is. In het
vertrouwen ook dat de dood niet het laatste woord
heeft, maar dat Jezus Christus het laatste woord
heeft. Hij heeft de dood overwonnen, en dat hebben
we met Pasen gevierd.
Mag dit voor een ieder die Adry, ma, oma, zó zal
missen, een troostend weten zijn.

En zo bogen we ons ook op 4 april (de dag nadat ze
86 geworden zou zijn) over deze zelfde woorden.
Woorden over de liefde. Maar niet over zomaar
liefde. Want de liefde die beschreven wordt, heeft
niets met de liefde te maken die mensen onderling
voor elkaar hebben. Als wij de eisen aan elkaar
gaan stellen die hier aan liefde worden gesteld, dan
is er geen relatie die standhoudt.
In de woorden van de apostel Paulus wordt Gods
liefde beschreven. Alleen Zijn liefde is zo geduldig
en vol goedheid. Rekent het kwade niet toe en verdraagt alles en hoopt alles en gelooft alles.
Aan deze liefdevolle God hebben we Jannie van
Wieringen toevertrouwd. Haar leven is in Zijn hand.

Jannetje Dirkje van Wieringen-van der Steen
Op 31 maart overleed, op de leeftijd van nog nét 85
jaar, mw. Jannetje Dirkje van Wieringen-van der
Steen. Jannie. Een lieve, dappere moeder en
schoonmoeder, zo lazen we op de rouwkaart.
We kwamen bij elkaar, enkele dagen later, in de
Dorpskerk, ook in zeer kleine kring. Dochter Diane
vertelde over haar moeder. Over haar liefde en haar
zorgzaamheid.

Mag dat voor Diane en Jos en voor Paul en Rebecca, én voor alle anderen die haar zo zullen missen, tot steun en troost zijn.
Ds. V.E. Huls
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DiacoNieuws

Vanuit de Aalkaar pastorie

Collecten
▪ 26 april - Diaconie: Noodfonds
Al geruime tijd wordt dit fonds vooral gebruikt als ons
melding wordt gedaan van een schrijnende toestand, waarbij een steun in de rug noodzakelijk is of
het scheppen van een mogelijkheid voor iemand die
het aan middelen op dat moment ontbreekt. Van tijd
tot tijd maakt de diaconie gebruik van de kleine reserve die daarvoor bijeen is gebracht.
Daarom bevelen we dit Noodfonds nog van harte bij
u aan. U kunt de gift overmaken op de rekeningen
van de diaconie: NL10INGB0000079089 of
NL76RABO0329502158. Dank u wel.

Rare dagen zijn het. Ik weet het, ik ben bepaald niet
de eerste die dat verzucht. Maar ook ons dagelijks
domineeswerk is raar.
Doordat er tussen het besluit om de kerkdiensten alleen online uit te zenden en de uitvoering daarvan
slechts 36 uur lag konden we niet van de beamerbedienden verwachten dat zij voor de zondag al een
complete onlinedienst klaar zouden hebben. Aangezien mij wel voor ogen stond hoe het mogelijk zou
zijn nam ik de uitvoering op me. Daarna hebben we
besloten dat de medewerkers van het begin voorlopig met die taken zouden doorgaan. Niet alleen wilden we maar weinig mensen in de kerk hebben, we
wilden ook niet dat dat steeds anderen zouden zijn.
Dus bleef de taak van het technisch uitvoeren van
de diensten bij mij.
Er kwamen direct al drie uitvaarten op ons af. Natuurlijk heeft ds. Huls daar de verantwoordelijkheid
voor gehad en moest ze dat drie keer voorbereiden.
Maar opnieuw lag de technische uitvoering goeddeels bij mij. ‘Mijn’ aanpak bleek goed te werken dus
daar gingen we mee door.

● 3 mei - Kerk in Actie: Noodhulp
Traumahulp voor slachtoffers
Boko Haram in Nigeria
In het noordoosten van Nigeria lijdt
de bevolking onder geweld van de
islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moord
en en branden hele dorpen plat.
Plotseling zijn mensen alles kwijt.

Ik wilde graag veel telefoongesprekken voeren. Immers, bezoekwerk ligt stil. En ik merkte dat ik daar
nou niet zo veel aan toe kwam als ik wel wilde. Ja,
ik heb gebeld. Maar nee, niet iedereen is aan de
beurt gekomen. Heel gek is dat. Er was toch genoeg
tijd?
Toch zit elke dag vol, bijna voller dan ik gewend ben.
Het heeft iets met die diensten te maken, dat ook.
Daarom ben ik blij dat we de beamerdiensten toch
wat meer gaan verdelen. Maar het heeft ook te maken met al die tientallen dingetjes die er allemaal bij
kwamen. Hoe gaan we dit dan doen? Hoe moet dat
dan? Steeds werd er weer aandacht gevraagd voor
van alles en nog wat. Toen een collega, die ik ‘ken’
uit een e-mailgespreksgroep zich verontschuldigde
dat hij zo laat reageerde op de e-mails en daarbij
schreef dat het aan al die kleine, onbekende zaken
lag die geregeld moesten worden wist ik: ik ben niet
de enige. Dat gaf wel een
beetje opluchting.

Joseph vertelt: “Ik kon lang niet meer spreken en
dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een
ziekte die mijn hele leven bepaalde.”
Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er
baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak.
Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”

Tegelijk kan ik niet anders dan blij zijn met al die
mensen die van alles en nog wat bedenken en dat
ook regelen. Wat gebeurt er veel! Grotendeels achter de schermen en dus onzichtbaar. Maar geloof
me, het is niet alleen een rare tijd. Tot nu toe was
het ook een bijzonder drukke tijd.
Misschien komt het ook wel door het ontbreken van
structuur. Vandaag had ik eindelijk een (bijna) lege
dag. En toch: weer niet zoveel kunnen bellen.
Akkoord, ze waren aan het werk in de voortuin die
opnieuw werd aangelegd; dus ik moest er voor de
hoveniers zijn. En o ja, er kwamen toch weer zo’n
vijf dingetjes langs die geregeld moesten worden

Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld
de kans hun trauma’s te verwerken. Of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Nigeria. Kijk voor meer informatie
op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.
Uw diakenen
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en die toch weer groter waren dan ik eerst dacht. En
het kerkblad – ook nog even naar kijken. En het
klokluiden deze woensdagavond. Wat zal ik voorlezen? Daar glipt de tijd me weer uit handen.

Het ligt niet zo
eenvoudig. Gelukkig zijn we
als mensheid,
als wereld, als
maatschappij,
geen computer. De oplossing ligt niet in
het indrukken
van een paar knopjes. En dat is natuurlijk maar goed
ook.
De oplossing is ook nog niet heel scherp in zicht. Er
wordt hard gewerkt, dat moge duidelijk zijn. Er gloort
een vaccin, er gloren betere cijfers, al geldt voor deze
cijfers niet het adagium: Meten is weten. Want de cijfers die we weten, vertellen ons nog niet de helft, zo is
gebleken. En, bovendien, ze vertellen ons ook niet alle
ellende en verdriet en leegte en gemis en pijn die er
achter de cijfers verscholen liggen. Want dat is allemaal niet in cijfers uit te drukken.

Het blijft een rare tijd. Hopelijk komt er nog enige regelmaat in het per telefoon onderhouden van onze
contacten. Eén ding vraag ik daarbij van u: als u
graag even een gesprek wilt (per telefoon), aarzel
niet om me te bellen (4165513). Er zijn op een dag
veel onderbrekingen. Van telefoontjes om even bij
te praten zal ik nooit last hebben, die vind ik alleen
maar fijn! We zien wel wie er het eerste belt.
Uitvaart
Vanwege de corona-tijd is er voor het eerst geen
dienst geweest rond een uitvaart. Fetty de Swart,
Vleugel 31, is 7 april op de leeftijd van 76 jaar na
een kort ziekbed aan longkanker overleden. De crematie was op zaterdag 11 april, een dag voor Pasen.
Daarbij mocht niemand aanwezig zijn. Later hopen
we een gedachtenisdienst voor haar te kunnen houden. We wensen familie en vrienden veel sterkte in
deze moeilijke tijd.

Wat hebben we straks, als alles voorbij is, een hoop
werk te doen. Wat is er een hoop liefde, aandacht,
zorg, nabijheid nodig. Voor al die mensen die zich
nu slagen in de rondte werken in de verpleeghuizen.
Die zich zó inzetten en zichzelf in zo hoge mate geven dat er soms maar heel weinig voor henzelf overblijft. Laten we daar acht op slaan, lieve mensen.
Want dat is van groot belang. Stuur eens een kaartje
aan iemand van wie u weet dat hij of zij in een verpleeg- of verzorgingshuis werkt. Vaak zonder voldoende beschermende middelen. Met het risico om
zelf corona op te lopen. Laten we biddend om hen
heen gaan staan. En om de bewoners van die huizen. Die toch al heel vaak de grip op het leven kwijt
zijn. En die nu hun familie ook niet meer op bezoek
krijgen….bidt u mee?!!!

Pasen
We hadden geen dienst op Stille Zaterdag. Ik had in
het vorige kerkblad zullen vertellen waarom dat zo
was, maar het kwam er niet meer van. Dit is de reden: we zouden bijna niets kunnen doen van wat we
normaal met die dienst willen bereiken. De nieuwe
Paaskaars zou niet feestelijk kunnen worden binnengebracht, en we zouden het licht niet met elkaar
kunnen delen, wezenlijke onderdelen van die viering. Alles dat wijst naar de Wake bij het nog gesloten graf, en naar het feest vanwege het lege graf,
zou uitsluitend in woorden moeten worden gedeeld.
Dat vonden we al weinig. En daar komt bij dat we
vorig jaar voor het eerst deze dienst hebben gecombineerd met een eenvoudige
broodmaaltijd. Ook die kon niet doorgaan.

Ondertussen
gaan we door met de online diensten. En die worden
royaal bekeken. Fijn is dat, dat u zo massaal kijkt en
meeluistert.
We hebben alle mensen van 80 jaar en ouder een
bloemetje (laten) bezorgen. Dat waren er best veel
en we zijn allen die hiervoor op de fiets/in de auto zijn
gestapt om overal aan te bellen, (en daarna op anderhalve meter afstand te gaan staan) zeer dankbaar. Bent u nog geen 80? Dan hopen we dat er anderen zijn die u trakteren op een bloemetje. Het is
jammer dat je ergens een grens moet trekken…..
Zo proberen we oog te houden op u allen. In de wetenschap dat God u nooit uit het oog verliest. Mocht
u daaraan twijfelen, leest u dan Psalm 139 nog
eens.

Daarom besloten we alle aandacht te richten op de
Paasmorgen. En dat werd een feestelijke dienst! Ik
ben blij dat we daarvoor gekozen hebben.
Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Corona
Nog steeds is ons land, onze stad en onze kerkelijke
gemeente in de greep van corona. Net als de hele
rest van de wereld.
Ik las op Facebook een grapje: een peuter die aan
het bidden was tegen de Here God, vroeg: “Lieve
God, kunt u het jaar 2020 alstublieft opnieuw installeren? Het heeft een virus! Dank u wel.”

Mocht u geld willen geven
voor de collecte, dan kunt u dat op verschillende manieren doen. Ten eerste kunt u gebruik maken van
de knop op de homepage van onze website.

13

Ten tweede kunt u gewoon geld overmaken, als u
digitaal kunt bankieren. Hebt u die mogelijkheid niet,
dan kunt u weer kiezen uit twee mogelijkheden. U
kunt iemand van de kerkenraad bellen en dan komen we het bij u halen. Of, zoals kort geleden een
mevrouw deed, u kunt het geld in een enveloppe
doen, daar de bestemming op schrijven en die in de
brievenbus doen van één van ons (kerkenraad).
Mocht u echt geen raad weten, bel me
gerust even op. Dan komen we er wel uit.

is hij onder de indruk van velen die in deze bizarre
tijd op creatieve wijze vorm geven aan het kerk-zijn,
zoals onder andere door middel van het platform
#nietalleen. Tevens sprak hij grote waardering uit
over de wijze waarop de kerk gehoor geeft aan de
richtlijnen vanuit de overheid.
De Koning wenste ons veel sterkte, gezondheid en
hoop op wederopstanding toe. Pasen is het feest
van de wederopstanding. In deze crisistijd krijgt geloof in de wederopstanding extra lading!

Ik wens u vanuit de pastorie Gods troostende
nabijheid en zegen toe.

Ds. René de Reuver: “Ik waardeer het bijzonder dat
de Koning op deze manier meeleeft met de kerk,
landelijk en lokaal, en ons allen een hart onder de
riem steekt. De Koning ziet en waardeert de grote
creativiteit en geestdrift waarmee velen zich inzetten
om ook in deze tijd het Evangelie te delen en mensen nabij te zijn. Het meeleven van de Koning is een
grote stimulans om juist in deze crisistijd, vanuit het
licht van Pasen, elkaar in geloof, hoop en liefde nabij
te zijn.”

Ds. Viola Huls

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

▪ Kerkelijke Stand

[Zie de afzonderlijke bladzijde]

Paasbrief moderamen: waardering voor inzet
werkers in de kerk tijdens deze coronacrisis
Op 6 april heeft het moderamen een pastorale paasbrief verstuurd aan de (wijk)kerkenraden. Daarin
staat het moderamen stil bij deze ‘beklemmende’
Stille Week en spreekt zij haar waardering uit voor
de manier waarop door de werkers binnen de Protestantse Kerk gereageerd wordt op de maatregelen
die samenhangen met de coronacrisis.

▪ Collecteverantwoording
Op 15 mrt.
Op 22 mrt.

Soedan:
€ 72,75
Vak xtra:
€ 72,25

Kerk:
€ 12,00
Kerk:
€ 17,00

Deurcoll.:
€ 3,50
Deurcoll.:
€ 10,00

Ghana:
Kerk:
Deurcoll.:
Op 29 mrt
€ 101,75
€ 17,00
€ 10,00
(voorlopige gegevens uit digitale betalingen)
▪ Giften
Diaconie
• bloemenfondṣ
€ 10,00 van NN via mw. Groot Bramel
• Kinderen in de Knel
in maart: € 22,50

“De coronacrisis stelt werkers in de kerk voor
nieuwe uitdagingen. We denken aan de vele actieve
gemeenteleden en aan onze ‘beroepskrachten’,
predikanten, geestelijk verzorgers, categoriale predikanten, kerkelijk werkers en pioniers. Het is bijzonder te zien hoe velen het werk energiek en met
verve oppakken. We zijn hier zeer van onder de indruk!”

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
_________________________________________

In de brief benadrukken zij opnieuw hun eerdere advies om vieringen online vorm te geven. Het moderamen bedankt de kerkenraden voor het feit dat zij
massaal gehoor hebben gegeven aan dit advies en
geeft aan dat deze vorm de voorkeur blijft houden
zolang de maatregelen van de overheid daarom vragen.
Daarnaast staat het moderamen stil bij de tientallen
diaconale en pastorale initiatieven die zijn ontstaan.
“Ook in deze tijd is het onze roeping om als kerk een
vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. We zijn
dit door daar te zijn waar God ons roept en de lofzang gaande te houden. De vertrouwde vormen
hiervoor zijn ons nu uit handen geslagen. Het is bijzonder om te zien hoe mensen in en buiten de kerk
op creatieve wijze naar elkaar omzien en hulp bieden.
We zijn blij met de massale medewerking aan
#nietalleen. Op creatieve wijze geeft u inhoud aan

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

Koning leeft mee met Protestantse Kerk
en haar gemeenten
Op 1 april heeft Koning Willem-Alexander gebeld
met scriba ds. René de Reuver. De Koning sprak
zijn medeleven uit met de Protestantse Kerk in deze
tijden van corona.
De Koning sprak met de scriba over het naderende
Paasfeest in deze bijzondere tijd. Juist in de Stille
Week en op het Paasfeest doet het pijn niet bij elkaar te kunnen komen. De Koning sprak waarderend over de zware taak van predikanten, kerkelijk
werkers en geestelijke verzorgers die onder zeer
moeilijke omstandigheden pastoraat verlenen. Ook
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onderlinge liefde en zorg.“

Weer later groeide het opleidingsniveau zo, dat er
geen westerse mensen meer nodig waren. In zekere
zin zorgde de zending ervoor dat zij zichzelf
overbodig maakte.”

Tegelijkertijd realiseert het moderamen zich dat
deze situatie veel van mensen vraagt. “Laten we in
deze niet eenvoudige situatie elkaar dragen in gebed, mildheid en liefdevolle aandacht. Draag ook uw
voorgangers in gebed. Dat zij de moed en inspiratie
zullen blijven vinden om in deze crisistijd de lofzang
gaande te houden en u tot zegen te zijn.”

Wat doen we nu?
“Er ontstaan andere vormen van samenwerking. Het
gaat nu meer om hoe we elkaar kunnen ondersteunen bij de uitdagingen waar we voor staan, zij daar
en wij hier. Denk aan jongeren in de kerk. Vaak
wordt gedacht dat kerken elders in de wereld volop
bloeien en vol zitten met jongeren. Feit is dat zich
ook daar jonge mensen losraken van cultuur en traditie, en de overtuiging van hun ouders. Wij zijn
daaraan gewend geraakt, zij veel minder.
We kunnen samen zoeken naar nieuwe wegen.

Gert Noort: “Zending is een
ver-van-mijn-bedshow geworden”
Het is een ver-van-mijn-bedshow geworden.”
“Het idee leeft dat we ons meer bezig moeten houden met onze eigen missie” Dat was ooit anders.
“Veel mensen kennen de zending van de zendingscollecten die in de hervormde traditie drie maal per
jaar de aandacht richtten op zending ver weg. Dat
was een belangrijk moment. De opbrengsten ervan
financierden de zending. In het Zendingshuis in
Oegstgeest, waar ik werkte, waren dat drukke tijden
met grote mailingen en veel publiciteit. Scholen met
de Bijbel zamelden geld in voor de zending, mensen
spaarden zilverpapier. Zending hoorde erbij als je
naar de kerk en naar een christelijke school ging.
Veel zendingscommissies gingen langs de deur met
de Missie-Zendingskalender, met verhalen en kunst
van wereldwijd. In 2012 verscheen de laatste, het
effect van fondsenwerving was verdwenen.”

Of denk aan de verhouding tussen christelijke gemeenschappen en moslims. Op Sulawesi waren er
begin deze eeuw grote conflicten tussen christenen
en moslims, waarbij honderden doden zijn gevallen.
De kerk zocht toen naar wegen van verzoening.
Daar kunnen wij van leren als hier in Nederland de
kloof tussen bevolkingsgroepen groeit en
verbinding ontbreekt.”
“Ook in dit opzicht is er binnen de Protestantse Kerk
veel veranderd. Twintig jaar geleden was het niet zo
gebruikelijk te spreken over vervolging van christenen. Dat thema werd de evangelische hoek in geschoven. Nu zijn we ons veel meer bewust van de
kwetsbare positie van christenen in andere landen.
De lijn van Kerk in Actie hierin is duidelijk: als we
spreken over vervolging van christenen, kunnen we
niet zwijgen over de vervolging van andere minderheden. Waar christenen in de verdrukking zitten, zijn
er ook plekken waar moslims, hindoes, joden, boeddhisten in de verdrukking zitten. Vervolging omwille
van godsdienst overkomt niet alleen christenen.”

“Zending is onlosmakelijk verbonden met ons verleden als koloniale macht. Zendingswerk in Indonesië
en Suriname kreeg vorm in het kielzog van VOC en
handel. In Midden-Sulawesi, waar ik een aantal jaren
heb gewerkt, begon de zending in 1892. Dat was op
verzoek van het koloniaal bewind, om een dam op te
werpen tegen de opkomende islam. Maar er was ook
volop ruimte voor eigen initiatieven van zendingswerkers. Die waren soms behoorlijk kritisch op het beleid
van het Nederlands-Indische bestuur. Met de dekolonisatie in de eerste helft van de vorige eeuw en de
opkomst van nationalistische bewegingen groeide
ook bij kerken overzee de wens zelfstandig te worden. Dat leidde tot een omslag in het denken over wat
onze rol daar zou kunnen zijn. Zending overzee was
niet langer de verantwoordelijkheid van kerken in het
Westen. Kerken ter plaatse werden zelf verantwoordelijk.

Waaraan wordt zendingscollecte nu besteed?
“Als mensen van ons naar overzee gaan, dan heten
ze niet langer ‘zendingswerkers’ maar ‘uitgezonden
medewerkers’. Het werk vindt plaats binnen gelijkwaardige partnerrelaties. Natuurlijk blijft er altijd een
zekere ongelijkwaardigheid, bijvoorbeeld omdat wij
doorgaans over meer geld beschikken dan onze partnerkerken.
Bij Kerk in Actie loopt een aantal programma’s over
de communicatie van het evangelie. Daarbij gaat het
om toegang tot de Bijbel en de christelijke traditie,
theologische vorming, en ontwikkeling van theologie
in de context van de eigen samenleving en cultuur.
Een ander programma steunt projecten voor verzoening, in delen van de wereld waar onderlinge verhoudingen tussen religieuze gemeenschappen onder
spanning staan. Dan gaat er geld naar partnerkerken
en andere organisaties die hen in staat stellen om te
kunnen bijdragen aan verzoening.”

Onze rol veranderde.
“We gingen ons meer richten op ondersteuning van
het werk van de kerken daar. In 1947 werd de kerk
in Sulawesi zelfstandig. Het proces van opbouw begon, de kerk groeide enorm. Nederland hielp bij de
theologische opleidingen, bij de kadertraining voor
predikanten en godsdienstleraren. Daarnaast was
er bredere aandacht voor vakopleidingen voor jonge
mensen, steun bij landbouwprojecten.

______________________________________
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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 1
Koning belt met voorzitter Nederlandse Bisschoppenconferentie
Op weg naar Pasen, op woensdagmiddag 8 april,
heeft Koning Willem-Alexander gebeld met mgr.
Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het telefoongesprek was een
uiting van de betrokkenheid van de Koning, om zijn
belangstelling te tonen voor de katholieken in Nederland in deze tijd van de coronacrisis.
In het telefoongesprek omschreef bisschop Van den
Hende de Kerk als ‘netwerk van liefde’, dat ook verbinding zoekt wanneer je anderhalve meter afstand
moet houden en niet bij elkaar kunt komen. De bisschoppen vragen de gelovigen om - meer dan ooit ruimte te maken om te bidden voor de noden van
anderen, voor de slachtoffers van het coronavirus
en hun verzorgers, voor mensen die de samenleving van dienst zijn in de zorg en in het onderwijs
alsook voor hen die in zwaar weer komen door de
economische gevolgen van deze pandemie.
De bisschop was in de gelegenheid de Koning te
vertellen over de pastorale en diaconale inzet van
velen in de verschillende bisdommen, parochies en
instellingen, in het geheel van de samenleving.“De
wereld, waarin wij leven is ons gemeenschappelijk
huis”, aldus de bisschop. “Juist ten tijde van het coronavirus kan ons dat inspireren en helpen om als
burgers samen op te trekken en niet van elkaar te
vervreemden. In die zin mag een lock-down nooit
het hart van de mens betreffen.”
Bisschop Van den Hende bedankte de Koning voor
zijn betrokkenheid, op deze dag in het bijzonder via
dit telefoongesprek.

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
• 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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DEELPAROCHIE
MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

Liefde in tijden van Corona
Je raakt er maar niet aan gewend dat je elkaar
niet mag aanraken. Wat bijna iedereen normaal
vindt, zoals naast elkaar zitten in de kerk, in een
wachtkamer of in de bus, kan niet meer.
De reden daarvoor is bijna religieus.
Er heerst een godin, Corona geheten, die de energie weghaalt bij patiënten en verpleegkundigen en
die mensen uit elkaar drijft. Het uitwisselen van groeten, van meningen, van zoenen, van strelingen,
van geloof en van nabijheid is veranderd. We moeten opnieuw uitvinden hoe we elkaar nabij kunnen
zijn, desnoods achter glas. Ik voel vaak tranen in mijn ogen als ik zie hoeveel goedheid er in de
van die rituelen is gekomen, bij kinderen en ouderen.
De waarde en het gevaar van onze huid zijn ons nu pas duidelijk geworden. Onze behoefte aan troost
is even groot als enkele maanden terug. Dicht bij een geliefde zijn, hoe doe je dat? Als je als gezin bij
elkaar in huis woont, is het eenvoudiger dan wanneer je ergens alleen in huis of op een kamer bent.
Zou er niet een manier zijn om zo dicht bij jezelf te komen, dat je vanzelf in contact staat met alles wat
er is, met mensen, met alles wat leeft of niet leeft,dus ook met de Eeuwige God? In het dagelijkse leven zijn we allemaal verschillend, dik of dun, oud of jong, blank of gekleurd, ziek of gezond, grijs of
zwart, christen of iets anders. Maar onder die oppervlakte behoren we allemaal tot een groep, een familie, de zieken, van angstigen of sterken, de vijanden of vrienden, tot Hoogvliet, tot een kerk, tot Nederland, Europa, de wereld. En nog verder de diepte in leven we allemaal als mens. En nóg dieper:
we bestaan en we zijn er, net als de vogels, de rotsen, de virussen en de Chinezen - en de Eeuwige.
Een manier om contact te maken met die diepte in ons leven is meditatie. Je hebt natuurlijk meditatie
voor beginners en voor gevorderden. Ieder kan beginnen om aan het begin van de dag zich te voelen
staan in de ruimte van de Eeuwige God die van ons houdt: verder niets. Daarbij kun je een heerlijk
gevoel van dankbaarheid krijgen, dat je er bent, hoe dan ook, en dat je goed bent, ondanks alles wat
je meemaakt. Je voelt je dan opgenomen in een groot geheel van al wat bestaat, een oneindigheid
zoals je die soms ervaart als je op een mooie dag aan het strand staat en je niets anders ziet en hoort
dan de zee, de oneindigheid van de horizon. Dan kun je een diep gevoel ervaren van liefde, van geliefd zijn. Alle andere gevoelens die je ervaart zijn ook goed en leiden naar een verbondenheid met
ieder, die net als jij het leven heeft. Vervolgens kun je dankbaar zijn voor die gevoelens van dankbaarheid, en leef je mee met iedereen die leeft en verlangt naar die liefde. Jij bent goed zoals je bent
en dat geldt voor de ander ook, voor de vakkenvuller in de supermarkt, voor de verpleegkundige, voor
de baas en voor de gehandicapte. En tot slot voel je vanuit die liefde van God en je eigen
openheid voor al wat leeft, een solidariteit die vanzelf naar iedereen uitgaat.
Dit is in wezen eenvoudig, in drie etappes: in contact met de Eeuwige, in dankbaarheid jezelf aanvaarden en ervaren dat we bij elkaar horen. Vol liefde kunnen we de troost ervaren van het delen van
de pijn en de solidariteit met alle mensen, en met de dingen en dieren, zoals de schapen op de dijk,
de rotsen in de Alpen of de mensen in afgesloten verzorgingshuizen in Europa, China of
Amerika.
De Eeuwige God heeft ons eerst liefgehad. De vertaling daarvan is een ervaring van troost. Over enkele maanden kunnen we die weer echt voelen: een arm om de schouder, een zoen van liefde, een
kusje op een zere knie, een zachte aai op je wang of een compliment van de baas. En nu kunnen we
met een glimlach die haastige mannetjes zien rijden op de linker weghelft met een snelheid van 150
km per uur.
Als dit vrucht is van zuster Corona, dan kunnen we op deze periode terugzien als een vruchtbare tijd.
Piet Hein van der Veer
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PASTOR
Pater: Y. Konchenko, (op woensdag afwezig).

Jarigen: zie afzonderlijke bladzijde.

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17

Overledenen

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

Overleden op:
23 mrt. Pasquale Mesina
23 mrt. Brigitte Elisabeth Remmig-Kerskes
24 mrt. Ernestine Pauline Bottse
4 april Maria Agatha Gerarda Donck-Verschuren
6 april Anna Hubertina Smit-Schmidt
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.
_________________________________________
“

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).

Nieuws uit het Bisdom 2
Tussenbeide ‘In het licht van Pasen’

Informatie en inspiratie voor het geloofsleven
in de Kerk van Rotterdam
In de week voor Pasen verscheen het nieuwe nummer van Tussenbeide. Vanwege het coronavirus is
er een aangepaste voorpagina met een uitgebreide
tekst van bisschop Van den Hende. “Het coronavirus houdt ons al weken intens bezig. Het raakt ook
heel direct het liturgische en pastorale leven van
onze Kerk”, schrijft de bisschop. In de Goede Week
en in de Paastijd (tot en met Pinksteren) konden er
geen publieke liturgische vieringen worden gehouden.
Mgr. Van den Hende: “Toch zullen we als Kerk de
viering van de liturgie en het gebed niet opschorten.”
De bisschop riep op door te gaan met liturgie en gebed, door te gaan met diaconie en naastenliefde en
door te gaan met gemeenschapszin.

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

Tussenbeide staat deze keer ook stil bij 75 jaar bevrijding. Bij het bombardement op de Haagse wijk
Bezuidenhout op 3 maart 1945 vielen meer dan 500
doden en werden duizenden huizen en gebouwen
verwoest. Zo ook de Onze Lieve Vrouw van Goede
Raadkerk. Parochiaan Mary Knijnenburg werd die
dag 7 jaar oud. In Tussenbeide noemt ze het bombardement “een vreselijk ‘cadeau’.

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

Verder is er aandacht voor Roepingenzondag (3
mei) en het jaarprogramma van het bisdom in het
diocesane Jaar van het Woord van God. Vanwege
de maatregelen rond het coronavirus zijn daar een
aantal wijzigingen in. De meest recente informatie is
te vinden op : bisdomrotterdam.nl/activiteiten
Vanwege het coronavirus kan Tussenbeide niet
worden uitgereikt bij de vieringen in parochies.
Daarom is het blad nu per direct ook online beschikbaar. Zo kan naar Tussenbeide worden gelinkt
vanaf parochiewebsites en worden overgenomen in
digitale nieuwsbrieven.

Interieur Felicitaskerk, Spijkenisse
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bij de voedselbank en boodschappen doen voor de
buurvrouw;
eren en dienen als ze de vrede van Gods Geest delen door in de telefoon een lied te zingen voor hun
ouder;
eren en dienen wanneer ze vanuit huis werken;
eren en dienen wanneer ze een extra shift moeten
draaien in het verpleeghuis of op de woongroep;
eren en dienen wanneer ze iemand ver weg een email sturen en zwaaien naar een vreemde aan de
overkant van de straat;
God eren en dienen als ze toiletpapier meenemen
naar de daklozenopvang en vrijwilliger zijn op een
stembureau.
Nee, we hebben de eredienst niet afgelast, alleen
maar het officiële deel ervan, dat misschien wel het
kleinste deel is van dit alles.

Katholieke Bijbelstichting
De Katholieke Bijbelstichting (KBS) komt met een
digitale ondersteuning voor gelovigen die thuis voor
de televisie of via internet een eucharistieviering volgen. Voor elke zondag publiceert de KBS een digitaal document op de website rkbijbel.nl met daarin
de lezingen van die zondag, gebeden en het gebed
voor de geestelijke communie. Het eerste document
werd gepubliceerd op Palmpasen, zondag 5 april.
“Een mens leeft niet van brood alleen”
Aan het begin van de veertigdagentijd, bij de beproeving van Jezus in de woestijn, werd in de liturgie
gelezen hoe Jezus veertig dagen doorbracht in de
woestijn en op de proef werd gesteld. Op het voorstel van de duivel om stenen in brood te veranderen,
antwoordde Jezus: “Een mens leeft niet van brood
alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van
God” (Matteüs 4,4).
Zolang deelname aan een publieke eredienst in verband met het coronavirus nagenoeg onmogelijk is,
en er geen heilige communie uitgereikt kan worden,
krijgen deze woorden een nieuwe actualiteit. Voor
de zondagen wil de KBS daarom door middel van
een digitale handreiking voorzien in de geestelijke
honger en de gemeenschapsband versterken.

Thom M. Shuman in E-coracle, van de Iona Community. Vertaling: Roel A. Bosch
25 maart 2020.

_____________________________________
Hoop
Diep in onszelf dragen we hoop;
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

De handreiking is bestemd voor allen die thuis
willen bidden en meevieren met de liturgie van de
kerk. Het verschijnt in de
vorm van een digitaal document (in pdf-formaat)
dat gemakkelijk via een
scherm gedeeld kan worden. Het bestaat uit de
lezingen van die zondag,
een korte overweging en
enkele gebeden.

Hoop
hangt niet af van wat er
in de wereld gebeurt.
Hoop
Is niet te voorspellen of vooruitzien
het is een gerichtheid van de geest
een gerichtheid van het hart
voorbij de horizon verankerd.
Hoop
In deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat of
bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

De eucharistievieringen
op de tv gebruiken ook de diensten van een gebarentolk.

Hoop
is ergens voor werken, omdat het goed is
niet alleen omdat het kans van slagen heeft

(bron: Actueel)

Nee…

Hoop
is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging dat iets
goed zal aflopen;
wel de zekerheid dat iets zinvol is
onafgezien van de afloop,
ook al is er nog niets van het resultaat te zien

Nee, we hebben de eredienst niet afgelast
Nee, we hebben de eredienst niet afgelast; we hebben een kerkdienst afgelast, een mis, een vesper,
op een bepaalde tijd, in een bepaald gebouw, op een bepaalde dag.

VaclavHavel

Maar de mensen blijven:
God eren en dienen wanneer ze zorgen voor hun
kleinkinderen en de hond uitlaten;
eren en dienen als ze naast Jezus staan te helpen

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

Uw gift is welkom via de collecte of op
Kerk in Actie o.v.v. noodhulp mei, Nigeria.

NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v.
Dank u wel!
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Website: rkbijbel.nl

Oproep
Religieuze en levensbeschouwelijke leiders roepen
op tot mondiale Covid-19 aanpak
Naast een nationale aanpak heeft de bestrijding van een
mondiale pandemie zoals Covid-19 een mondiale aanpak
nodig. Want de coronacrisis treft alle landen en het virus
houdt geen rekening met grenzen, culturen of religies.
Dit stelt een grote groep religieuze en levensbeschouwelijke leiders en organisaties, waaronder de Raad van Kerken in Nederland, in een gemeenschappelijke steunverklaring.
De solidariteit in Nederland en Europa geeft hoop, maar
de globale samenleving is één geheel. Daarom roept de
verklaring de regering op om over de grenzen van het eigen continent te kijken. Een integrale internationale aanpak met aandacht voor zwakkeren in lage- en midden inkomenslanden is daarbij nodig.
(vervolg op bladzijde 22)
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(vervolg van bladzijde 21)

In de gemeenschappelijke verklaring ondersteunen
de ondertekenaars de recente oproep van een aantal andere partijen. In de notitie ‘No country is safe
until every country is safe’ riepen deze partijen fractievoorzitters en het kabinet op om een integrale internationale benadering te ontwikkelen en daarvoor
één procent van de beschikbare negentig miljard
euro ter beschikking te stellen. De auteurs stellen
dat dit nodig is vanuit solidariteit, maar ook vanuit
welbegrepen eigenbelang: door de internationale
verbondenheid van Nederland met de wereld is
onze volksgezondheid, onze economie en onze veiligheid afhankelijk van hoe andere landen Covid-19
bestrijden.
Auteurs zijn onder andere voormalig senator Jos
van Gennip, voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, de CEO van Cordaid Kees
Zevenbergen en de President van Philips
Nederland, Hans de Jong.
(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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