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Als Liefde de leidraad is in je leven
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het doet je stralen
het geeft je levenslust en moed

• bij voorkeur per e-mail:tot donderdag, 24.00 uur,
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Als Liefde de leidraad is in je leven
en je ziet ziekte, zielepijn
dan laat je die ander weten
als jij het wilt
zal ik er zijn
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Als Liefde de leidraad is in je leven
ben je verbonden met het Licht
dan weet je
ook in donkere tijden
is er heel diep in me zicht

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

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.

Laat Liefde de leidraad zijn in ons leven
zodat er warmte is, geen kou
laat aan elkaar en anderen weten
lieve Mens, ik hou van jou

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

Thea Laurensse

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.

Even een herinnering aan de toegezonden nota
voor het abonnementsgeld van € 23,00. Maakt u
het nu even over, als dit nog niet is gebeurd.
Bij voorbaat dank.
Administratie

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

Bij de voorplaat
Deze opstelling dateert uiteraard van vóór de
coronacrisis.

Abonnementsnota
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Gods naam misbruiken
Laatst kreeg ik bij een lied last van kromme tenen. Dat had niet te maken met de stijl van tekst of muziek. Omdat niet iedereen dezelfde smaak heeft heb ik dat soms ook wel, maar daar lag het niet aan.
Problemen kreeg ik door de moeiteloze verbinding: Ik en mijn God.
Dat hierbij de normale beleefdheid niet gevolgd werd lijkt nou niet zo’n groot punt. Normaal zeg je natuurlijk: Mijn God en ik. Eerst de ander, dan jijzelf. Toch maakte deze woordvolgorde, samen met andere woorden in het lied, dat het net leek of de dichter God zo ongeveer in zijn broekzak had. Ik en
mijn God, wij kunnen alles aan!
Ja maar, dominee, wat is daar mis mee? Kijk dan in psalm 18 vers 30: Met U immers loop ik op een
legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. Of, zoals de nieuwe vertaling het zegt: met
mijn God beklim ik de hoogste muur, of zoals Bijbel in Gewone Taal het zegt: Als U mij helpt … dan
kan ik een stad veroveren.
Inderdaad is daar niets mis mee. Geloofsvertrouwen geeft vleugels en geeft moed. En dan. Immanuel
betekent toch: God met ons. Dat is toch puur bijbels?
Het draait dan ook om een heel subtiel verschil. Zo subtiel dat het niet altijd duidelijk is of het goed of
toch verkeerd is. Misschien vergis ik me wel waar het dit lied betreft, dat kan ook nog. Maar het heeft
wel alles te maken met de volgorde. Niet per se de volgorde van de taal, maar de volgorde van de
dingen.
“Ik en mijn God” suggereert dat “God” nodig is om het initiatief,waar “Ik” mee begonnen ben, mogelijk
te maken. Ik wil ergens mee beginnen, en om te zorgen dat het gaat lukken schakel ik God in.
Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat er niets mis is met dat initiatief van mij. Dat het een plan is om
mensen heel goed te helpen. Bijvoorbeeld boodschappen doen voor wie door corona niet meer naar
buiten kan of durft. Daar is niets mis mee.
Het is zelfs nodig dat wij zelf initiatief nemen. Waar mensen niet de handen uit de mouwen steken
gaat het mis. Daar gebeurt niets.
Het gaat mis wanneer ik mijn initiatieven aan God ga toeschrijven. Alsof dat wat ik van plan ben eigenlijk door God bedacht is. Ik ga een muur beklimmen en dat is wat God wil. Ik ga mensen helpen,
en omdat God dat wil mag jij me daar niet bij hinderen. Ik ga dit doen, ik ga dat doen, en dat is precies wat God in de hemel ook bedacht heeft.
Heel goed mogelijk dat het past bij wat ik in de bijbel gevonden heb. Maar het blijft wel mijn plan.
En misschien heeft mijn plan, mijn idee, mijn initiatief niets met God te maken. Wie de film “12 years a
slave” heeft gezien weet hoe erg het ontspoort als mensen hun ideeën aan God gaan toeschrijven.
Afschuwelijk hoe de slavernij als een bijbels gerechtvaardigde zaak gezien wordt.
Dan wordt duidelijk hoe belangrijk het is om het vierde gebod “Misbruik de naam van de Heer uw God
niet” goed te begrijpen. Jammer genoeg is er eeuwenlang alle nadruk op gelegd dat je niet mag vloeken. Nou, dat moet je vooral niet doen en je zult mij daar echt niet gauw op betrappen, maar daar
gaat dat gebod absoluut niet over. Alsof de Heer des hemels er last van zou hebben dat hier iemand
grofgebekt is. Dat gebod gaat er wel over dat je de naam van God niet in verband mag brengen met
zaken die niets met Hem te maken hebben. Slavernij en apartheid hebben niets te maken met wie
God is. Wie die zaken toch aan Hem toeschrijft – kijk, die misbruikt Gods naam.
Ik geef een voorbeeld. Het gebod is dat mensen elkaar liefhebben. Waar het gaat om het verdelen
van aardse rijkdommen kun je dat vertalen als: het is bijbels om dingen goed met elkaar te delen en
elkaar het licht in de ogen te gunnen. Alleen – de manier waarop we dat dan regelen, dat blijft een
model dat wij mensen bedenken. De vrije markt bijvoorbeeld. Die heeft niets met Hem te maken.
Communisme, of welk economisch model ook maar, heeft ook niets met Hem te maken. Nooit en te
nimmer mogen we dat als mensen aan elkaar opleggen alsof het een gebod uit de hemel is. Het blijft
een menselijk model. Misschien verzinnen we nog een keer een model waarbij de rijkdommen van
onze aarde veel beter worden verdeeld. Maar dan nog blijft dat altijd een model dat we zelf bedacht
hebben. Nooit mogen we dat aan elkaar opleggen alsof het van God vandaan komt.
Dat is altijd misbruik van zijn Naam, hoe goed dat model ook mag werken.
Zoals gezegd: het verschil is heel subtiel. Maar we zullen ons er voortdurend in moeten oefenen om
het goed te kunnen waarnemen.
Ds. Robert Wilschut
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 10 MEI 2020

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending alleen digitaal via de site:
www.kerkhoogvliet.nl
Aansluitend: toelichting op het

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

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

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-Werelddiaconaat: Oeganda;
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

COLLECTEN:
Prot.

1. Diaconie
2. PKN-JOP: jong en oud leren van elkaar
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel

R.K.:

1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

ZONDAG 24 MEI 2020

Agenda

LET WEL

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

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

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

_________________________________________

Vast rooster

(tijdelijk vervallen’)
‘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

ZONDAG 17 MEI 2020
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen dienst
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

• Eerste woensdag van de oneven maand
Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering
• Eerste woensdag van de even maand
Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering
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’

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

4

Actueel

naasten. Ook voor de collega's die in ons huis werken ben ik beschikbaar. We delen de mooie momenten, maar er is ook ruimte voor twijfels, zorgen
en verdriet. Een korte vraag, zoals "Wat houdt jou
op de been?" kan tot mooie momenten leiden.
In deze crisistijd is het lang niet gemakkelijk om stil
te staan bij wat iemand kracht geeft.
Zeker in een verpleeghuis is het een kwestie van
doorgaan. Eén van de collega's verwoordde dat
ook zo: "beginnen en doorgaan". Vaak kan het ook
niet anders en dan is het voor mij zoeken naar mogelijkheden voor mijn collega's (en ook voor mijzelf) om tóch een moment stil te staan bij wat ons
beweegt, te overdenken wat er gebeurt en hopelijk
ook even op adem te komen.

Alle activiteiten zijn opgeschort
tot 1 juni.
Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei

Psalm 68:1-19
Psalm 68:20-36
Handelingen 17:1-9
Handelingen 17:10-15
Handelingen 17:16-21
Handelingen 17:22-34
Psalm 34
Exodus 20:1-17
Exodus 20:18-26
Exodus 21:1-11
Exodus 21:12-27
Matteüs 28:16-20
Psalm 47
Exodus 21:28-22:3
Exodus 22:4-16
Exodus 22:17-30

Sinds enkele weken verstuur ik wekelijks een kort
bericht naar alle medewerkers van Breede Vliet en
Meeuwenhof. De titel van mijn berichtje luidt
"Zin(nen) en zorgen". In een aantal zinnen hoop ik
een stukje extra betekenis (= zin) door te geven
aan het werken in de zorg, juist in deze tijd. Een
kort verhaal, een gedicht met enkele persoonlijke
woorden bieden de mogelijkheid om, op afstand,
even met elkaar stil te staan en verbonden te zijn.

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Afgelopen week eindigde ik mijn bericht met een
gedicht over ‘moed’. Ik deel met u enkele zinnen uit
het gedicht van T. Helderman:

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

Moed is als een diepe zucht
de drijfkracht van de geest,
moed is zoveel sterker dan
het lijden dat je vreest
[ ...]
moed is varen op gevoel
en angst in lef vertalen!

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
Marnix Revalidatiecentrum’

Ik wens ons allen, op welke plek we ook gesteld
zijn, die moed toe.
Marijke Verzendaal
geestelijk verzorger, Argos Zorggroep

(Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen)

Mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12

Breede Vliet / Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

Meeuwenhof: mw. Marije Noorbergen
e-mail: m.noorbergen@argoszorggroep.nl
tel. 010-295 18 88
Breede Vliet: mw. Marijke Verzendaal
e-mail: m.verzendaal@argoszorggroep.nl
tel. 010-438 33 44

Afscheid
In augustus vorig jaar kwam ik als geestelijk verzorger naar de Meeuwenhof. Met veel bewoners
heb ik contact gehad in het afgelopen jaar. Mooie
levensverhalen heb ik gehoord.

Als geestelijk verzorger in het verpleeghuis ben ik
niet alleen beschikbaar voor de bewoners en hun
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Hoogvliet was mij onbekend toen ik hier kwam
werken, maar door de verhalen die ik hoorde begon ik Hoogvliet langzaam maar zeker te kennen.
Ik heb van alle verhalen intens genoten. Ik bewaar
ze in mijn hart.
Met mijn collega Marijke zijn we dit jaar begonnen
met eenmaal per maand een kerkdienst op zondag
voor de bewoners van de Breede Vliet en de
Meeuwenhof. Er heeft één viering plaatsgehad en
die was meteen een groot succes. Dat beloofde
wat voor de rest van het jaar.
En toen kwam Corona en de mededeling van premier Rutte dat er geen grote activiteiten konden
zijn en dat kwetsbare ouderen bescherming nodig
hadden. De verpleeghuizen gingen dicht en geen
bezoek was meer mogelijk.
Omdat ik ook nog in een ander huis van de Argos
Zorggroep werk, kon en mocht ik niet meer naar de
Meeuwenhof komen. Sinds 15 maart hoor ik van de
zijlijn dat de Breede Vliet zwaar getroffen is door het
coronavirus. In de Meeuwenhof valt het allemaal erg
mee. Maar het blijft spannend. Hoe loopt het af?

Digitale vieringen
Protestant
▪ meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN (EO, zondag, 9.20 uur, NPO2).
▪ op GrootNieuwsRadio ‘s zondags om 10.00 uur.
Rooms-katholiek
▪ zondag 10.00 uur: viering KRO-NCRV, NPO 2.
▪ elke dag een mis en dagsluiting gestreamd.
▪ 9.00 en 19.00 een viering via Radio Maria
(zaterdag om 09.30 uur, zondag om 10.00 uur).
TV-Rijnmond: zondag, 10.00 uur (herh. tot 12 u.):
Geloof in Rijnmond uit wisselende locaties.
▪ 17 mei, Hoflaankerk: IDAHOT viering op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en
Transfobie.

_____________________________________

Ik ga de Meeuwenhof verlaten, omdat ik in een andere regio van de Argos Zorggroep ga werken. Momenteel kan ik niet persoonlijk van mensen afscheid
nemen. Daarom wil ik op deze manier iedereen
dankzeggen voor de prettige samenwerking.
Mijn plek is al opgevuld door Marije Noorbergen en
Marijke Verzendaal. Zij hebben nu hun hulpvaardige handen vol aan het bijstaan van bewoners en
personeel van de Breede Vliet, maar straks als het
weer mogelijk is staan ze ook weer klaar voor de
Meeuwenhof.
Het ga u allen goed.
HOUD MOED EN HOU VOL.

Dank
Onze hartelijke dank voor de mooie bloemen, die
we van de kerk hebben ontvangen en ook voor het
leuke plantje, dat wij voor de Paasdagen kregen!
Wij waren zeer verrast en genieten ervan!
Fijn, dat er zoveel mensen in deze moeilijke corona-tijd, met elkaar meeleven!
Ook onze hartelijke dank voor de kaarten, die wij
van verschillende mensen mochten ontvangen!
Wij wensen de predikanten, de kerkenraad en andere medewerkers veel sterkte met het voorbereiden van de kerkdiensten via internet. Het geeft
toch een gevoel van verbondenheid met de gemeente. Wij hopen, dat we de komende zomer de
kerkdiensten weer op een normale wijze met elkaar mogen beleven!

Marianne van Maasacker, geestelijk verzorger

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

Jaap en Annie Barendregt
Na het overlijden van mijn lieve vrouw Adry wil ik,
mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, een
ieder bedanken voor uw medeleven.
De vele telefoontjes, brieven en kaarten hebben
ons getroost.
Dit is ook met elkaar GEMEENTE ZIJN.

_________________________________________

Jaap van den Berg
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Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de bloemen en kaarten die we hebben ontvangen
rond de ziekenhuisopname van Arnold.
Het gaat nu weer goed.

van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer
buiten en dat over de hele wereld. Landen gingen op
slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen
wist wat er aan de hand was

Ria en Arnold van der Heijde

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien.
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds
lange tijd brak aan. En de zwaluwen kwamen terug.
En de lucht werd roze en blauw.
Het werd later donker en 's ochtends kwam het
licht vroeg door de ramen

Voedselbank
De voedselbank Hoogvliet wil u
graag informeren hoe het op dit
moment gaat.
Ondanks de beperkingen die
de coronacrisis met zich meebrengt geven wij iedere week
vanuit de Dorpskerk zo’n kleine honderd voedselpakketten uit. Het lijkt erop dat het aantal mensen
dat een voedselpakket ontvangt langzaam oploopt.
Gelukkig krijgen wij elke week de pakketten van de
voedselbank Rotterdam geleverd. Daarnaast krijgen we van verschillende kanten producten die wij
dan bij de standaard pakketten voegen.
Ook kopen wij zelf producten van het geld dat we
gedoneerd krijgen.

Het was Maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te
doen. Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels,
restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken.
Mensen moesten vanuit huis gaan werken.
Ondernemers kwamen in de problemen.
De meeste kinderen konden niet meer naar school.
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in
ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden
uitgesteld...Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en zij ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af. Ze schonk ons haar mooiste bloemen
en haar heerlijkste geuren.

Zo proberen we de mensen te helpen. Wel hebben
we enkele wijzigingen ingevoerd: zo mogen er
maar 3 cliënten tegelijk binnen zijn, anders moeten
ze buiten even wachten. Ook schenken wij geen
koffie of thee meer. Het is de bedoeling dat ze hun
pakket inpakken en dan gelijk weer naar huis vertrekken. Dit is niet zo gastvrij, maar de tijd is niet
anders.
Ook het aantal vrijwilligers hebben we wat beperkt.
Zeker de vrijwilligers uit de ‘risicogroep’ blijven
voorlopig thuis totdat het RIVM aangeeft dat alles
weer mag.
Wilt u de voedselbank steunen dan kan dat door
een gift, die u kunt overmaken op de rekening van
de Diaconie (NL10INGB0000079089) met als
vermelding van VOEDSELBANK.

Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. Sommige mensen mochten
niet meer naar hun werk, anderen móesten.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was
ineens een bedreiging. Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar
werd een streep door gezet en niemand wist wanneer die weer zouden kunnen. Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was.

Aad Hoogerwerf
Coördinator voedselbank Hoogvliet

Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter
de rug. Februari was een hele onrustige maand met
veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets
wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor
wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...

Over de hele wereld werden veel mensen ziek en
het was besmettelijk...Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge
maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held... De wereld was vertraagd terwijl het
geen vakantie was, niemand had dit
verwacht... Iedereen wist wat er gebeurde

Het was Maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren
gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant

Maar de lente wist het niet
en de rozen bleven bloeien. De Magnolia stond in
de knop. De vogeltjes begonnen aan hun nestjes.

Maar de lente wist het niet
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En toen…

De mensen keken tv en de premier vertelde dat de
noodsituatie voorbij was, dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...Met tranen in de
ogen... Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer
was.
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden.
En de mensen waren humaner geworden.
En ze hadden weer waarden en normen.
De harten van mensen waren weer open, dat had
positieve gevolgen.
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer
ademen, ook zij was genezen van wat de mensen
háár veel eerder hadden aangedaan

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die
je met je kinderen kon doen.
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen
lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal. Sommigen ontdekten kunst. Sommigen ontdekten dat ze niet écht
leefden en vonden de weg naar zichzelf terug.
Anderen stopten met onwetend onderhandelen.
Iedereen had van de één op de andere dag veel
meer tijd voor het gezin. Een sloot het kantoor en
opende een herberg met slechts vier mensen.
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de
liefde van hun leven te vinden, of boden aan om
voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te
koken.
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was,
deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit.
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn.
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen.
Mensen herstelden van hun stressvolle leven.
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan
een praatje met elkaar.
Sommigen maakten vliegers van papier met hun
telefoonnummer erop, zodat eenzame mensen ze
konden bellen.
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden
moeten ontslaan.
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om
te helpen in de Zorg.
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde
iets doen. Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen
klappen voor allen die keihard aan het werk waren
om in de zorg alles draaiende te houden: artsen,
verpleegkundigen en zorgpersoneel.
Het was het jaar waarin men het belang erkende van
gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van
sociale contacten en misschien ook van een roeping,
dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed
iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte
niet, het vond zichzelf opnieuw uit.

En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist.
En hij was er nog steeds.
Ondanks alles,ondanks het virus,
ondanks de angst, ondanks de dood.
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen de kracht van het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler)
- geïnspireerd door mensen -

Landelijk kerknieuws
Een jaar uitstel

Wereldgezinsdagen en WereldJongerenDagen
worden met een jaar uitgesteld
Dit werd maandag 20 april door het Vaticaan bekend gemaakt. Deze grote Rooms-katholieke evenementen waren respectievelijk gepland voor juni
2021 en voor augustus 2022. Dat schuift dus een
jaar op in verband met het coronavirus.
In een verklaring bevestigt de directeur van de
persdienst van de Heilige Stoel dat paus Franciscus dit besloten heeft in overleg met het Dicasterie
voor Leken, Gezin en Leven.
De Wereldgezinsdagen in Rome staan nu gepland
voor juni 2022. De WereldJongerenDagen in Lissabon zijn verzet naar augustus 2023.
Het besluit is genomen vanwege de huidige gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan voor de
voorbereidingen op beide evenementen wereldwijd, die vaak al meer dan een jaar van tevoren
beginnen. Te denken valt dan aan het boeken van
vliegreizen en hotels. Maar ook het mogelijke risico
voor het bijeenbrengen van jongeren en gezinnen
speelt een rol nu nog niet te zeggen valt hoe de
situatie in verband met het coronavirus zich verder
zal ontwikkelen.

Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen,
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen… Dat wisten we allemaal
En de lente wist het niet.
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen
uit. En het werd steeds warmer.
En er waren veel meer vogels.

(Bron:Actueel)

En toen kwam de dag van bevrijding…

_________________________________________
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Hemelvaart

• 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

Even geen ‘Pieckfijn’
De redactie van het parochieblad ‘Pieckfijn’ heeft
laten weten door de huidige omstandigheden het
blad niet te kunnen laten verschijnen en verspreiden; jaargang 3, nummer 4 was gepland op 21 april.
Ter overbrugging is een nieuwsbrief gemaakt, die
op 23 april digitaal werd verzonden.
Omdat onbekend is wie van de parochianen deze
(kunnen) ontvangen, hebben wij besloten belangrijke delen ervan in ons kerkblad over te nemen,
opdat in ieder geval de parochianen onder onze
abonnees ervan kennis kunnen nemen - redactie)

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.

Op afstand, maar toch nabij

Deelparochies

Lieve mensen,
namens het pastoraal team wil ik u alsnog een Zalig Pasen toewensen! De Heer is verrezen en dat
hebben we in de Paasnacht weer mogen vieren.
Ieder op zijn eigen manier, omdat de kerken door
de coronacrisis dicht waren. U heeft wellicht gekeken op de computer, of alleen geluisterd via het
internet of misschien heeft u de viering op de nationale zender gekeken. Hoe u het ook beleefd
heeft, we kunnen er niet onderuit dat het een hele
rare gewaarwording is om niet naar de kerk te
gaan tijdens het belangrijkste feest van het jaar en
de vieringen die daaraan voorafgingen.
En we zullen dit nog wel een tijdje moeten volhouden. De Nederlandse bisschoppen hebben alle
reguliere zondagsvieringen tot 1 juni vooralsnog
verboden en de kerken blijven tot die tijd dicht.

• 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.

Persoonlijk vond ik dit in eerste instantie erg lastig,
omdat de kerk door de eeuwen heen eigenlijk altijd
open was in crisissituaties, en we nu ineens de
deuren sluiten. Alleen als we kijken naar de gemiddelde leeftijd van onze gemeenschap kunnen we er

• 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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niet omheen dat dit vooral mensen zijn die in de
risicogroep vallen en waarvoor een besmetting met
het virus grote gevolgen zou kunnen hebben. Het
is daarom goed dat de bisschoppen deze beslissing genomen hebben.
We weten inmiddels dat er parochianen ziek zijn
geworden en dat er ook parochianen zijn overleden
aan het coronavirus, en extra moeilijk voor de nabestaanden, maar ook voor de pastores, is dat wij
niet op een normale wijze afscheid van hen hebben
kunnen nemen. Ook de uitvaartliturgie is aangepast op deze crisis. Als pastoraal team hebben wij
al met elkaar besloten dat, als de kerken weer
open mogen, er een grote viering zal zijn, waarin
speciaal voor deze overledenen de mis wordt opgedragen en voor hen gebeden wordt.

Ondanks dat het allemaal moeilijk gaat in deze tijd,
zijn wij u niet vergeten. Mag ik u vragen om ook
voor elkaar te bidden, ook voor de zieken en ook
voor de overledenen. Dat de zieken mogen genezen en dat de overledenen bij onze barmhartige
Vader mogen zijn. Dat zij net als Christus in de
Paasnacht mogen verrijzen en het eeuwig leven
mogen bezitten. En mogen we dan tot slot ook bidden voor onszelf. Dat wij gezond mogen blijven en
we elkaar straks weer mogen ontmoeten als de
kerken open mogen. Dat we dan wat aan bezinning
hebben gedaan en weer een beetje energie hebben opgeladen. Dit is een tijd dat we van de nood
een deugd kunnen maken door onszelf daarmee te
belonen. Nee, daarmee wordt niet alles beter, maar
u wel! En dat is wat de kerk, en de wereld straks
juist nodig heeft. Mensen die zich met frisse moed
en energie willen gaan inzetten voor kerk en samenleving. Ik wens u daarmee veel succes.
Namens het pastoraal team wil ik u heel veel sterkte wensen in deze lastige tijd. Veel wijsheid ook,
maar boven dat alles: Gods zegen!
Hou vol! Het ga u goed.

We worden allemaal opgeroepen om ons aan te
passen naar de huidige situatie en dat valt voor
velen niet mee. Ik belde met een parochiaan die
mij vertelde het gevoel te hebben dat hij ook in de
2e wereldoorlog had gehad. Dit soort gevoelens
komen op moeilijke momenten als dit dan ineens
weer bovendrijven. En zo zal ieder mens op zijn of
haar manier deze tijd anders beleven, en zo zal
ook ieder mens op zijn of haar manier ongerust zijn
over wat de toekomst zal brengen.
En als één ding zeker is, is het dat die toekomst
heel onzeker is. We weten niet wat ons te wachten
staat en of we überhaupt de draad weer kunnen
oppakken waar we gebleven waren.
Zo’n onzekerheid zou kunnen betekenen dat er
mensen zijn die in grote angst leven. Zou het niet
mooi zijn als we die onzekerheid en die angst kunnen loslaten en er iets positiefs uit proberen te halen?
Wat als we deze tijd nu eens gebruiken om ons te
bezinnen. Nu wij ook meer tijd hebben, omdat we
de deur niet meer uit kunnen, is het goed ons te
bezinnen. Hoe sta ik in het leven? Klopt het allemaal nog met wat ik voel en geloof? Hoe was de
afgelopen Vastentijd? We hebben door de crisis
een echt voelbare Vastentijd gehad, heb ik dat ook
zo beleefd? Hoe zou ik eigenlijk verder willen als
de kerk straks weer open is? Hoe is mijn relatie
met God eigenlijk?
Al dit soort vragen kunnen ons nieuwe inzichten
geven over hoe wij in verbinding staan met onszelf,
met de kerk, en met onze Vader in de hemel. En
wellicht brengt dit u meer vragen dan antwoorden.
Weet dan, dat u ons altijd mag bellen, appen of
mailen. U vindt onze gegevens terug in het parochieblad of op de website. of op deze pagina)
Ook als u zich eenzaam voelt en even een praatje
wilt maken met ons, neem gerust contact op. Wij
zijn op dit moment misschien wel op afstand, maar
willen u graag nabij zijn. En weet ook dat wij in onze gebeden dagelijks voor u bidden, en wij weten
ook dat velen van u voor ons bidden, waarvoor wij
u heel erg dankbaar zijn.

Namens het pastoraal team,
diaken Steef Lokken

● Mededelingen uit de Parochie NPG
▪ Nieuwsbrief
In onze berichtgeving hebben we al eerder aangehaald hoe u de parochie kunt bereiken. Wilt u op
de hoogte gehouden worden van al het nieuws in
de Parochie dan kunt u dit lezen op de website:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl .
Kijk hier dus geregeld op. U kunt ook een mail
sturen naar: centraal@rk-npg.nl en doorgeven dat
u de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen. Wilt u dan
uw naam en adres opgeven, dan weten wij van wie
het mailadres is. Met uw mail geeft u dan toestemming om uw mailadres in onze basisadministratie op te nemen.
▪ Bereikbaarheid
Het centraal parochie secretariaat (CPS) is beperkt
open. Telefonisch of via e-mail is het wel bereikbaar op nummer: 06-51115724. Wordt er niet opgenomen, dan kunt u een boodschap inspreken. U
wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
De noodtelefoon is te bereiken op nummer 0630975817 van 8.00 tot 22.00 uur, deze is uitsluitend voor aanvragen van een ziekenzalving en bij
een overlijden. Ook hier geldt, wordt er niet opgenomen dan kunt u een boodschap inspreken en
wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
▪ Vieringen
Op zondagen en andere hoogtijdagen wordt in de
Felicitaskerk te Spijkenisse om 9.30 uur een eucharistieviering gehouden en uitgezonden. Het
pastoraal team gaat om beurten hierin voor. U kunt
de vieringen volgen via ‘kerkdienst gemist’.

11

U kunt ‘kerkdienst gemist’ bekijken via:

‘Vastenactie 2020’.
Alvast hartelijk dank voor uw gift.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183#.VeL9Q9Lsn4g

. Dit is tot 7 dagen terug te zien. Dit kan ook via de
website: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl Ga
naar Spijkenisse. U ziet dan op het scherm ‘uitzending gemist’ staan met een snelkoppeling erbij. Als
u deze aanklikt kunt u de uitzending ook volgen.

Bankrekening: NL 64 ABNA 0470 4753 07 t.n.v.
Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen.

Nieuws uit het bisdom

▪ Acties/collecten
De vertrouwde collecten tijdens de vieringen zijn
stil komen te vallen door de coronasituatie.
Daardoor loopt de parochie veel collectegeld mis.
De geldwerving voor de vastenactie waarbij we
aandacht hadden willen geven aan projecten in het
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden ligt stil.
Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage
aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website: www.vastenactie.nl
Ook voor de Actie Kerkbalans is een aantal activiteiten stil gevallen doordat men geen risico wil nemen en de adviezen opvolgt om binnen te blijven.
De kosten voor de parochie gaan wel gewoon
door. De Actie Kerkbalans is in januari gestart. Nog
niet op alle locaties is hiervoor aandacht gevraagd
en hebben medewerkers van onze parochie de
mogelijkheid gehad alle activiteiten hiervoor uit te
werken. Daarom willen wij ook nu uw aandacht
vragen voor uw bijdrage aan de parochie.
Uw gift is meer dan welkom. Onderhoud van het
kerkgebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld.
Geeft u om de kerk? Doe dan mee met de Actie
Kerkbalans. Handig is een automatische bijdrage
per kwartaal of maand. Dat kunt u eenvoudig regelen via uw eigen internetbankieren. Door uw gift
kunnen we samen van betekenis zijn en blijven
voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is
welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.

Bisschop bezocht begraafplaats
“We zijn dankbaar dat u vandaag hier bij ons op
bezoek komt en uw steunt betuigt.” Met deze
woorden verwelkomde directeur Theo van Werkhoven van de R.K. Begraafplaats St. Laurentius
bisschop Van den Hende op dinsdag 28 april. De
bisschop bracht op deze dag een bezoek aan de
begraafplaats in Rotterdamse wijk Crooswijk.
De bisschop wilde graag de begraafplaats bezoeken om de mensen die er werkzaam zijn in deze
tijd van het coronavirus te bemoedigen en tevens
te bidden voor hen die in de afgelopen weken gestorven zijn. Van den Hende: “Er zijn door het coronavirus veel meer uitvaarten dan normaal. U
heeft daarbij als medewerkers te maken met de
richtlijnen van het RIVM. Dat vraagt extra tact en
flexibiliteit bij de zorg die u verleent aan de nabestaanden die het in deze omstandigheden extra
moeilijk hebben. Er staat veel druk op uw werk
hier. Dat is dagelijks merkbaar voor u.”
De directeur legde uit dat er in de maand april 30
begrafenissen waren en 100 crematies. Daarom
waren er ook ’s avonds uitvaarten voorzien. “Het is
anders afscheid nemen dan normaal. Vanwege de
richtlijnen mogen er maximaal dertig personen bij
de uitvaart zijn. Dat is inclusief de pastorale beroepskracht, onze medewerkers en de uitvaartondernemer.” Hij onderstreepte hoe pijnlijk dit is voor
families die gewend zijn om met de hele gemeenschap afscheid te nemen van hun geliefde. Ook
voor de medewerkers van de begraafplaats is dat
zwaar. “Zij willen de mensen het liefst het afscheid
geven, zoals die dat gewend zijn”. Bisschop Van
den Hende: “Ik waardeer de zorgvuldige inzet van
u en uw medewerkers op deze begraafplaats die is
genoemd naar de patroonheilige van ons bisdom
en van de stad Rotterdam, de heilige diaken Laurentius.”
Daarna bad de bisschop bij het graf van de vorig
jaar overleden plebaan van de kathedraal, Chris
Bergs, voor alle overledenen op de begraafplaats en
hun families. In het bijzonder bad de bisschop voor
de mensen die overleden zijn door het coronavirus :
“God heeft de dood niet gemaakt en Hij vindt geen
vreugde in de ondergang van hen die leven. Hij toch
heeft alles geschapen om te leven: de gerechtigheid
is onsterfelijk” (Wijsheid 1, 13-14a.15).
Tot slot zegende de bisschop met een groot kruisteken het graf van plebaan Chris Bergs en alle
overleden van de afgelopen weken: “Dat zij mogen
rusten in vrede. Amen.”

Het is ook mogelijk om uw kerkbijdrage vast te leggen in een periodieke gift. De parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer
u periodiek geeft en dat laat vastleggen in een
overeenkomst tussen u als gever en de parochie
als ANBI, is uw gift fiscaal volledig aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting. Het bedrag moet dan wel 5
jaar achterheen worden overgemaakt. Voor informatie over een periodieke gift kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat.
Wilt u meedoen met de collecte en/of Kerkbalans
dan kunt u uw bijdrage overmaken naar parochie
HH Nicolaas Pieck en Gezellen o.v.v. ‘collecte’ of
‘Kerkbalans’ en de naam van uw kerk of plaats
erbij vermelden. Dan komt het geld bij uw eigen
lokale kerk terecht.
Wilt u uw bijdrage aan de Vastenactie liever via de
rekening van onze parochie overmaken, dan kunt u
hetzelfde nummer gebruiken en daarbij vermelden:
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Bedevaartseizoen Brielle

website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl

Jack Glas is priester en pastoor in Roelofarendsveen. Hij is ‘custos’ van het bedevaartsoord.
Jack Glas: “We zullen het bedevaartseizoen in het
teken stellen van het themajaar dat het bisdom
houdt, het Jaar van het Woord van God. Dat zul je
merken bij de Nationale Bedevaart en we hadden
het ook willen invullen bij de opening van het seizoen, waarvoor we speciaal lectoren uit hadden
genodigd. Helaas kon die opening op 9 mei vanwege het coronavirus niet doorgaan.
Lectoren laten het Woord van God klinken in vieringen. Daarbij gaat het niet alleen om de kunst
van het goed lezen, maar om zó te kunnen lezen
dat mensen merken dat de lector leeft vanuit zijn of
haar verbondenheid met het Woord van God.”

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.

Vanwege het coronavirus gaat de geplande opening van het bedevaartseizoen in Brielle op 9 mei
niet door. Het bedevaartseizoen zal nu starten op
dinsdag 30 juni. Op die dag begint een noveen
voor het feest van de heilige Martelaren van Gorcum (9 juli). De gebedsteksten hiervoor zullen online beschikbaar komen, zodat thuis meegebeden
kan worden. De Bisschoppelijke Brielse Commissie
is ook voornemens het noveengebed via internet te
streamen. De Nationale Bedevaart is op 11 juli.
Bedevaartkerk, heiligdom van de Martelaren van
Gorcum, De Rik 5, Brielle
www.martelarenvangorcum.nl

In Memoriam
Jacobus Johannes Kocken
De oudere lezers zullen zich Ko, zoals hij altijd
werd genoemd, nog herinneren uit de tijd dat we
samen – protestant en katholiek – kerkten in De
Bron. Daar viel hij op met zijn opgewektheid en
humor. Ko was toen directeur van de Stichting
Volkshuisvesting Hoogvliet; enthousiast voorzitter
van de bridgeclub; liet zich horen in de oudercommissie van de school; dacht mee in de Stichting
“Vrienden van Hoogvliet” en was lid van de Zonnebloem.
Ko was bijna zestig jaar gehuwd met Coby. Zij
schetst Ko met een gedichtje dat ze jarenlang bewaarde in haar portemonnee en dat ik hierbij citeer:
Een man om op te bouwen
Een man die je alles gunt
Een man om te vertrouwen
Een man bij wie je huilen kunt
Een man die je steunt
al is het nog zo zwaar
Zo een man had ik
het is heus waar

Hoogvliet / Pernis

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

Zijn kinderen waren vol lof over hem: je kon bij hem
terecht. Als je ergens mee zat luisterde hij echt en
leefde met je mee. Hij had interesse in alles wat je
deed. Ze herinneren zich een van zijn markante
uitspraken: ”Als je je verstand gebruikt, krijg je
nooit ruzie.” Niet bozig, maar met humor kon hij
grenzen aangeven.
Zijn kleinkinderen waren dol op hem en hij op hen.
Iedereen was voor hem gelijk en op belangrijke
momenten van ons leven was hij er. Hij was altijd
opgewekt en maakte leuke grapjes.
Ko was ook een heel gelovig mens. Zijn geloof was
waarschijnlijk wel de basis voor zijn optimisme.

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;
(tijdelijk gesloten)
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
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Mariakerk beperkt open

Een van zijn lievelingsliederen was het verrijzenislied: ‘De steppe zal bloeien’. Dat ‘moest’ ook klinken bij zijn afscheid.
Toen hij al ernstig ziek was, dicteerde hij aan een
van zijn kinderen een van de voorbeden:
“Ik wens dat onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en alle aanhang even goed met elkaar
blijven omgaan, zoals ze tot nu toe hebben gedaan.”
In de dank- en afscheidsdienst stond centraal de
naam van God:’Ik zal er zijn!’ uit Exodus 3.
Vanwege het coronavirus mochten maar dertig
personen aanwezig zijn bij zijn afscheid op 28 april
in de aula van het crematorium in Maassluis. Gelukkig konden velen dit afscheid thuis meebeleven
via hun computer of i-pad.
We wensen Coby en haar hele gezin veel levensmoed toe nu ze deze sterke en opgewekte man in
hun midden erg zullen missen. Hopelijk zullen ze
elkaar - volgens de wens van Ko - in grote saamhorigheid door deze moeilijke periode heen dragen.

Vanaf 13 maart is de Mariakerk gesloten geweest
wegens de coronamaatregelen. Dat gold voor vieringen en ook voor persoonlijk gebed. Veel parochianen waren aangewezen op het meevieren via
internet of via de televisie. Maar het voelde toch
aan als een gemis om niet meer de kerk te kunnen
bezoeken. Het pastoraal team heeft daarom besloten onze kerk beperkt open te stellen voor persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken.
Daarom is sinds 30 april elke donderdag de kerk
tussen 11 en 12 uur geopend. Wel is dat voor
ieders eigen verantwoordelijkheid en moeten de
hygiënemaatregelen: 1.5m afstand houden en
handen ontsmetten bij binnenkomst in acht worden
genomen.
Léon Janssen (secr. beheercommissie)

Landelijk kerknieuws

Ben van Dam.

Boodschap van paus Franciscus voor 57e Wereldgebedsdag voor Roepingen.

Uit de deelparochie

Op zondag 3 mei vierde de Kerk voor de 57e keer ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’. Dan wordt wereldwijd
speciaal gebeden voor roepingen en paus Franciscus
ging in een boodschap aan de gelovigen dieper op het
onderwerp in. Hij sluit dit keer aan bij een brief die hij in
2019 bij de 160ste verjaardag van de dood van de heilige
pastoor van Ars aan de priesters schreef. Dit omdat ‘zij
iedere dag hun leven besteden aan de oproep die de
Heer ten dienste van het Volk van God tot hen gericht
heeft.’ Bij die gelegenheid koos paus Franciscus vier
sleutelwoorden als uitgangspunt om de priesters te bedanken en hun ambt te ondersteunen, namelijk: verdriet, dankbaarheid, moed en lof.
“Ik ben van mening dat bij deze 57ste Wereldgebedsdag
voor roepingen, deze woorden weer hernomen kunnen
worden en gericht tot heel het Volk van God tegen de
achtergrond van een passage in het evangelie die ons
de bijzondere gebeurtenis vertelt die Jezus en Petrus
overkwam tijdens een stormachtige nacht op het meer
van Tiberias” Tijdens hun overtocht op het meer worden
de leerlingen bang, maar dan komt Jezus naar hen toe.
‘De Heer loopt over het woelige water, waarbij Hij als het
ware de dageraad in het holst van de nacht dwingt op te
komen, en bereikt zijn leerlingen, nodigt Petrus uit om
Hem tegemoet te komen, redt Hem, wanneer Hij ziet dat
hij dreigt te verdrinken, en stapt uiteindelijk in de boot en
zorgt ervoor dat de wind gaat liggen.’
De paus vergelijkt dit met de tegenwind die gelovigen
kunnen ervaren als ze zich geroepen weten. Hij noemt
het een mooi beeld van ‘hetgeen de Heer in ons leven
en in het tumult van de geschiedenis bewerkstelligt,
vooral wanneer wij ons in een storm bevinden: Hij beveelt de tegenwind te zwijgen en de krachten van het
kwaad, van de angst, van de berusting hebben geen
macht meer over ons.’
Kijk voor meer informatie op: www.roepingenzondag.nl.

Er zijn geen vieringen
in de Mariakerk
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
Jarigen: zie bladzijde 20.

Overledenen

Overleden op:
10 april Gerlinde Katharina Leeuwenkamp–Weil,
80 jaar
11 april Vilma Anastacia Streedel-Maria, 82 jaar
11 april Janna Jacoba van Iperen-Platteeuw, 79
jaar
16 april Franciscus Matheus Lambertus Vredebregt, 92 jaar
17 april Theodora Hendrica Carolina NettenbreijerSchewe, 92 jaar
19 april Catharina Tanneke Maria Duiker-Mol, 84
jaar
21 april Adrianus Hendrikus Maria Caspers, 91
jaar
21 april Jacobus Johannes Kocken, 89 jaar
22 april Maria Geertruida Schildmeijer-Tibbertsma,
94 jaar
22 april Hendrika Barents-van Duiven, 85 jaar

_________________________________________

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.
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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

• 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.
•

Doopbediening

Hulpverlening

• 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

#Durfte is een activiteit waar tieners, jongeren en
volwassenen samen aan de slag gaan en iets doen
waarvoor ze een passie hebben. Ze ontdekken met
elkaar hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor de
gemeente, hoe ze kunnen leren van andere generaties en van de Bijbel.

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.

Steun het werk van Jong Protestant en geef in de
collecte. Van harte aanbevolen! Helpt u mee om
deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk
Protestantse Kerk. Meer informatie op:
protestantsekerk.nl/collecte en jop.nl/durfte

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 Memoriam
Op 29 april overleed op de leeftijd van 90 jaar mevrouw Hinke Vermeer-Geerling. Zij woonde met
haar man op Kruisnetlaan 876.
In het volgende kerkblad hoop ik woorden van
gedachtenis te kunnen opnemen.

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.

Ds. R.J. Wilschut

Vanuit de Aalkaar pastorie
Taakdragers
Aan de berichten van het vorige kerkblad heb ik
momenteel niets toe te voegen.
Ik beperk me tot de overweging op pagina 3.

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 Hugo Verwoerd en Marijke Dirven zorgen ervoor dat beeld
en geluid bij u thuis komen.

Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Kort
Als ik niet oppas dan gaan alle stukjes vanaf deze
plek op elkaar lijken. Er gebeurt niet zoveel nieuws,
we leven nog steeds in coronatijd en de kerkdiensten vinden nog steeds online plaats.
En mocht het zo zijn dat we op enige termijn weer
naar de kerk mogen, dan is het te hopen dat we
eerst naar de kapper zijn geweest. Anders moeten
we ons allemaal aan elkaar voorstellen wegens
veranderde haardossen.
Staartjes, vlechtjes, uitgroei van kleurspoelingen…..wie weet wat voor creatieve dingen daar
allemaal uit voortkomen.
Alle gekheid op een stokje: We proberen er af en
toe maar wat humor in te brengen.

Collecten, toelichting
10 mei - PKN-JOP: jeugdwerk

Jong en oud leren van elkaar
Iedere twee weken komen acht jongeren van
#DurfteOrganiseren in Zwartsluis bij elkaar. Ze zijn
heel druk met het organiseren van een bezoek aan
een kindertehuis in Polen. Alles regelen ze zelf:
een begroting, tickets, vervoer op locatie, het inzamelen van geld en een programma met activiteiten voor de kinderen.
Naast #DurfteOrganiseren zijn er nog twee groepen actief: #DurfteKlussen, die mensen binnen en
buiten de kerk helpt met allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, die de beamer en het geluid in de
kerk leert bedienen.

Toch gebeurt er nog wel iets:
Want in de afgelopen week is de voorzitter van
onze kerkenraad druk bezig geweest om in kaart te
brengen wie er onder u geheel verstoken is van
enig internetbereik.
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Om voor elkaar te krijgen dat het ook voor ú mogelijk is de dienst mee te maken. Zo vlot als ik dat
hier neerschrijf, zoveel meer tijd heeft hij daarin
gestopt. We hopen dat dat allemaal op zeer korte
termijn voor elkaar kan worden gebracht, zodat de
verbondenheid nog groter wordt.
Zo gebeurt er achter de schermen van alles waar
zo het eerste gezicht geen zicht op is. Wat dan ook
weer bijdraagt aan ons gemeente-zijn. En we zijn
onze voorzitter Rein Hallema zeer dankbaar dat hij
dit allemaal voor elkaar wil krijgen.

Het gaat dus steeds beter, maar het blijft behelpen.
Omdat het moderamen nu de lopende zaken afhandelt en de enige ‘bestuurlijke club’ is die telefonisch vergadert willen we daaruit ook wel wat dingen communiceren; vandaar dat nieuwe woord:
‘moderamunicatie’
Wat valt er dan allemaal te moderamuniceren zult u
denken. Wel laat ik aftrappen met een echte binnenkomer. Een berichtje van het kaliber: ‘lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen’.
Vrij vertaald naar onze situatie: ‘lang verwacht, niet
gezwegen, veel gebed, en vier gekregen’
Met die ‘vier’ hiervoor doel ik op nieuwe ambtsdragers, ja heus u leest het goed…..vier !!!
Er zijn twee gemeenteleden die zich geroepen
hebben gevoeld als ouderling en twee als diaken.
Wie dat zijn zal ik straks vertellen, maar eerst even
wat over Pinksteren op 31 mei.

Ondertussen houden we elkaar vast. In een week
waarin we stilstaan bij het 75-jarig jubileum van
onze vrijheid. Waar we in ieder geval op 3 mei bij
stil hebben gestaan, en waar ook op 10 mei nog
wel wat aandacht aan geschonken zal worden. Al
is het alleen al om de herdenking van het bombardement op Rotterdam, op 14 mei.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. En ik moet bekennen dat ik wat maagpijn krijg als ik mensen hoor
die de situatie waarin we nu zitten, met het coronavirus en alle opgelegde beperkingen, vergelijken
met een oorlog. Zij zouden eens in gesprek moeten
gaan met mensen die in het echt een oorlog (dé
oorlog) hebben meegemaakt. En dan hoop ik dat
ze zich realiseren dat ze niet wisten waar ze over
spraken. Onze vrede is duur betaald, gemeente.
Met vele levens.
Ook de vrede in ons hart is duur betaald. Met één
leven. Uit liefde voor ons. Door Jezus Christus.
Door Hem mogen we, zelfs in tijden als deze, tóch
vrede in ons hart ervaren.

Pinksteren
Wij gaan ervan uit dat we met Pinksteren nog niet
met elkaar in de kerk mogen zijn. Maar dat wil niet
zeggen dat we er geen bijzondere dienst van kunnen maken. We beschikken over een geweldig
arsenaal aan prachtige muziek, dus daaraan geen
gebrek.
Verder is afgesproken dat ds. Wilschut en ds. Huls
samen de dienst gaan doen. Waarom? Omdat het
Pinksteren is, omdat het feest is en we met Pinksteren ambtsdragers bevestigen en afscheid nemen van enkelen. Omdat we bij zulke diensten
normaal met de voltallige kerkenraad aanwezig zijn
en dat nu nog niet kan, daarom doen we dat.
Natuurlijk is het vervelend dat u, onze gemeente en
hun familie en vrienden er niet bij kunnen zijn.
Maar de vreugde dat er vier gemeenteleden zich
geroepen voelden tot het ambt heeft ons doen besluiten de bevestiging gewoon door te laten gaan.
Hoe dat gaat met de inzegening? Dat weet ik nog
niet. De gedachten de vrije loop latend stelde ik
voor te gaan werken met een lange stok met een
kunsthandje daar aan. Voor het idee kreeg ik een 9
maar de uitvoering een dikke onvoldoende dus
kreeg ik er geen bijval voor ☹. Alle gekheid op
een stokje, ds. Wilschut en ds. Huls buigen zich
over de dienst en het bevestiging en ik heb er alle
vertrouwen in dat ze daar wel op een goede manier
uitkomen.

Die wens ik u van harte toe.
Ds. Viola Huls
Moderamunicatie…
‘Moderamunicatie’ wat een raar woord, maar als
we het maar vaak genoeg gebruiken komt het misschien vanzelf wel in de Dikke van Dale terecht en
dan wordt het misschien ooit wel een ‘echt’ woord.
Ik vond het in elk geval een mooie combinatie van
de woorden ‘communiceren’ en ‘moderamen’.
Omdat alle activiteiten sinds 13 maart zijn gestopt,
zijn er ook geen kerkenraadsvergaderingen. Alleen
het dagelijks bestuur, het zogeheten moderamen,
komt bij elkaar. Weest niet bevreesd, we komen
niet echt bij elkaar, want dat risico nemen we niet.
Maar met behulp van moderne technieken kunnen
we wel met zes man één telefoongesprek voeren
om zo de lopende zaken te bespreken en af te
handelen. Dat is verre van ideaal, maar met vallen
en opstaan proberen we zo de gemeente bestuurlijk gezien draaiende te houden. Neem van mij aan
dat het een bijzondere ervaring is als je met zes
mensen tegelijk aan de telefoon hangt. Gelukkig
kwetteren we niet meer zo door elkaar als toen we
voor het eerst een ‘conference call’ hadden.

Terug naar de nieuwe ambtsdragers, want de
spanning is inmiddels bijna te snijden…..
Liesbeth van Delft en Hennie Vervat worden bevestigd als pastoraal ouderling. Riet Groenendijk
als diaken/secretaris van de diaconie en Marieke
Groot Bramel als diaken/voorzitter van de diaconie.
Wim Snel, die nu het secretariaat van de diaconie
doet, zal Riet Groenendijk inwerken en neemt de
functie van penningmeester van de diaconie over
van Wilma Bierenbroodspot.
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Aftredend zijn: Arie van Veelen voorzitter diaconie;
Wilma Bierenbroodspot penningmeester diaconie,
Riet van de Werff diaken. Riet blijft overigens wel
actief voor het vakantiebureau.

Van de kerkrentmeesters
U kent het wel, onze dagelijkse bezigheid: even
mijn mail nakijken. Je bent een tijdje bezig en komt
tot de ontdekking dat er maar weinig nieuws tussen
zat. Veel geblaat, weinig wol.
Toch op ons ‘kerkelijk erf’ valt dit reuze mee! Eigenlijk net andersom. Wat te vinden van het bericht
in onderstaande mail?
´Dag Koos, anderhalve week geleden kwam Jan
Groot Bramel bij mij langs met de opbrengst van de
Rommelmarkt (€ 800,00).”

Verder is afgesproken dat elke nieuwe ambtsdrager een ‘buddy’ krijgt. Nee dat is geen knuffelbeertje of zoiets, het is een ervaren kerkenraadslid met
wie de nieuwkomers het eerste jaar optrekken.
Samen dienst doen, bij elkaar zitten bij vergaderingen, zodat ze met alle vragen direct bij hun ‘buddy’
terecht kunnen en zodoende sneller en beter ingewerkt worden.
Zodra we weer bij elkaar mogen komen kiezen we
een datum waarop we met elkaar uitbundig afscheid gaan nemen van de aftredende ambtsdragers en we de nieuwkomers persoonlijk kunnen
feliciteren en verwelkomen.

Zomaar een onderonsje tussen Jan Groot Bramel
en Tom Woudstra. U zult begrijpen, dat dit onderonsje voor de kerkrentmeesters een welkome aanvulling was. Zeker om onze zorgen even opzij te
zetten, die we hebben nu we niet meer fysiek bij
elkaar kunnen komen, waardoor ook de inkomsten
terug lopen.
Bij deze dan ook hartelijk dank aan het hele team
van medewerkers die Jan terzijde staan.
Weinig dingen worden gerealiseerd zonder dat
daar energie in gestoken moet worden. Dus, dank
voor al het werk om deze € 800.- gerealiseerd te
krijgen. In deze moeilijke tijden waar de inkomsten
voor de kerk terug lopen, blijven we vol vertrouwen,
dat de middelen blijven komen om voluit gemeente
van Christus te kunnen zijn.

Verder is te melden dat het bezoek van onze classispredikant is afgeblazen. Zodra het weer kan
wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.
Ook is het fijn om te schrijven dat we ook met de
kerkenraad op 29 april, voor het eerst in onze geschiedenis, telefonisch vergaderd hebben. Dat ging
in vier groepjes van vijf of zes mensen tegelijk,
zodat we aan het eind van de avond iedereen gesproken en gehoord hadden en is er besproken
waar we mee doende zijn. Vier groepjes, vier keer
een korte opening lezen en vier keer hetzelfde vertellen, maar telkens met een andere respons. Het
was erg vermoeiend om zo in groepjes te vergaderen, maar daar stond tegenover dat het zeer bevredigend was en fijn om elkaar na zo’n lange tijd
weer te horen en te spreken. We spraken af dat
zolang de crisis ons beperkt, we maandelijks telefonisch in groepjes blijven vergaderen in plaats van
de reguliere kerkenraadsvergadering.

Namens de kerkrentmeesters,
Koos Vos

Van de interieurcommissie
Op 25 maart zou de interieurcommissie naar Ootmarsum afreizen om het ontwerp te bekijken dat
Annemiek Punt voor de Dorpskerk had gemaakt.
De opdracht bestond uit twee delen: een vogel
voor aan de wand bij de gedachtenishoek en een
ontwerp naar het verhaal van ‘Jona in de walvis’
voor tussen de ramen.
Helaas kon het geplande bezoek niet doorgaan
vanwege het coronavirus. Hoe moesten we verder? In goed overleg met Annemiek Punt heeft zij
haar ontwerpen via Skype aan ons laten zien.
De commissie kon in De Aanbouw op gepaste afstand van elkaar naar het grote scherm kijken. Ook
konden we er met Annemiek over praten.
Met dank aan ds. Wilschut die dit technisch voor
ons mogelijk maakte.

De kerkenraad maakt zich ook zorgen over de collecten, want die blijven wat achter. Daarom gaan
we na de dienst van 10 mei meer aandacht geven
aan elektronisch collecteren door middel van een
korte instructie. Heeft u die gemist, kijk dan even
terug.
Hartstikke blij en trots zijn we met het pastorale
team dat nu erg druk is met het onderhouden van
telefonische contacten, sturen van kaartjes en nu
zo ontzettend goed uit de verf komt. Wat een zegen dat we zo’n groot actief team hebben.
Nu ga ik stoppen want anders wordt het te lang
met het risico dat het ‘blablamunicatie’ wordt en dat
vind ik pas echt een raar woord
.

We waren allemaal diep onder de indruk van het
ontwerp. Anders dan Jona in de Antwoordkerk,
maar het verhaal is in kleuren passend bij de
Dorpskerk zeker terug te zien. Samen met de vogel
vormt het een prachtig geheel.

Tot de volgende aflevering.
Namens het moderamen & kerkenraad,
Rein Hallema, voorzitter.
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De commissie kwam nog een keer bij elkaar om
het nogmaals te bespreken en goed na te meten.
Nadat de kerkenraad was ingelicht kon de opdracht
aan Annemiek Punt gegeven worden om het
kunstwerk ook te maken.
Zij denkt dat het eind mei klaar kan zijn. Dan moet
het nog opgehangen worden en dan hopen we het
met elkaar op een feestelijke manier te kunnen
bekijken. Hoe? Daarover denken we nog na.

Naast de korte meditaties van ds. René de Reuver,
delen mensen vanuit protestantse kerken in het
land met de kijker hoe zij toeleven naar Pinksteren,
zich inzetten voor anderen en hun leven leiden in
deze bijzondere tijd.
Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Bekende artiesten als Leoni Jansen, Syb van der
Ploeg en Berget Lewis verlenen hun medewerking.

Namens de interieurcommissie
Marieke Groot Bramel

Dit programma is een samenwerking tussen de
Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV.
Het wordt om 18.00 uur wekelijks uitgezonden op
NPO 2. Herhaling op zondagmorgen rond 07.50
uur op NPO 2.

Kerkelijk Bureau

Uit de Pauluskerk

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

▪ Kerkelijke Stand

Het is stil in de opvang

[Zie bladzijde 20]

In de Pauluskerk verblijven mensen zonder geldige
papieren die onder de LVV-regeling vallen (de
Landelijke Vreemdelingen Voorziening), op de derde en vierde etage, soms alleen, soms met twee
op een kamer. Ook sommige mensen die niet in
aanmerking komen voor de regeling - en door
OMZO worden ondersteund - verblijven daar, weer
anderen wonen in een van de 'omzo-huizen'. Voor
al deze mensen is het heel stil geworden.
Op dit moment
zijn er geen taallessen, zang- en
muzieklessen,
schrijf- en kerkcafe's, en zijn
het Open Atelier, de fietsenwerkplaats, kledingwinkel en de
Lunchroom gesloten. Ook de werkprojecten, waaraan het afgelopen jaar steeds meer mensen zijn gaan meedoen,
liggen stil.
Sommigen verblijven in het Open Huis van de Pauluskerk, drinken koffie of thee, lezen de krant. In
het Open Huis komen nu maximaal 30 mensen.
Ook het Eethuis is nog open, maar met beperktere
plaatsen. De mensen zonder papieren die 'boven'
verblijven hebben een eigen keuken, en kunnen
dus zelf voor hun maaltijden zorgen.

▪ Collecteverantwoording
Op .
Dorpskerk

Diaconie:
Kerk:
€ 000,00 € 000,00

Deurc.:
€ 00,00

Op .
Dorpskerk

Diaconie:
Kerk:
€ 000,00 € 000,00

Deurc.:
€ 00,00

▪ Giften (contant)

Diaconie - Bloemenfonds
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
Hartelijk dank.
_________________________________________

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

Wekelijkse meditatie door scriba PKN:
Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren
Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel' zendt
een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar
Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met
een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek.
De thema’s van de meditaties sluiten aan bij de
verwarrende tijd waarin we nu leven: licht doorgeven, angst, maar ook (on)vrijheid en dankbaarheid.

Gelukkig is er tot nog toe bij niemand koorts gemeten bij de dagelijkse temperatuurmeting. Ondertussen werken we aan alternatieven voor het normale
aanbod aan 'levenskracht versterkende activiteiten': bijvoorbeeld met een online expositie van tekeningen en teksten die de afgelopen weken door
mensen in quarantaine zijn gemaakt.

Ds. De Reuver is blij met de mogelijkheid die de
KRO-NCRV biedt om elke zaterdag het woord te
richten aan televisiekijkers. "We leven in angstige
en verwarrende tijden. Juist nu kunnen eeuwenoude woorden troost bieden en zorgen voor broodnodige hoop in ons leven. Dit is niet de eerste crisis,
en de christelijke traditie heeft zich bewezen als
ankerpunt. Ik hoop dat mensen hierdoor wekelijks
op adem kunnen komen."

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

Bisschop Van den Hende bezoekt de R.K.
Begraafplaats in Rotterdam-Crooswijk

Interieur Pauluskerk in coronatijd
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Nieuwbouw Breede Vliet/Meeuwenhof
Vordert gestaag

Gebed
Ga met ons mee God, door onze moeilijke dagen.
Ga met ons mee, door onze ziekte en beperkingen.
Wees onze weg door het moeras.
Wees onze houvast langs de afgrond.
Ga met ons mee, door ons verlies en afscheid.
Ga met ons mee door de donkere tunnels in ons
leven.
Wees onze troost in dagen van verdriet.
Wees onze hoop op nieuwe kracht in dagen van
leegte en uitzichtloosheid.
Ga met ons mee in de nacht van ons leven en samenleven.
Ga met ons mee langs de afgrond en de ravijn in
ons leven.
Schenk ons blijvend kracht om onze weg door de
pijn te gaan.
Blijf het licht aan het einde van onze tunnel.
Geef ons nieuwe ogen.
Geef ons nieuwe levensmoed.
Dat wij meester kunnen blijven van ons lot,
dat wij de kapitein kunnen blijven van onze ziel,
Vandaag en alle dagen die nog komen. Amen.
Jean-Paul Vermassen

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

Reserveringen:

tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
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KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
● KERKELIJK
DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE
Secretaris: W.L.A. Snel, tel. 06-51485244.
e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK
Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128;
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET
Voorzitter: ds. R.J. Wilschut, telefoon 4165513
Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, tel. 4382067;
e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com.
Penningmeester: mw. A. van Lunteren-Boers,
tel. 4385558.

STICHTING THUISZORG ROTTERDAM
Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor
de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau.
Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ
Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01.
Klantenservice: tel. 282 60 00;
e-mail: klantenservice @ tzr.nl.
Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.
Website: www.thuiszorgrotterdam.nl

DIACONIE RK DEELPAROCHIE
Contact: dhr. Nelson Evertsz, tel. 4723989
‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet.
Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburg, tel. 4723828.
Secretaris: mw. J. Hage, tel. 4169693
e-mail: zonnebloemhoogvlietsecretaris@gmail.com
Penningmeester: dhr. A. Wakkermans,
tel. 06-13046541;
bankrekening: NL38 RABO 0302 8300 73.

WELZIJN HOOGVLIET
Stichting Welzijn Hoogvliet is met andere organisaties
opgegaan in een nieuwe Stichting ‘Eigen Koers’.
telefoon: 010-8208873
e-mail: info@eigenkoershoogvliet.nl
website: www.eigenkoershoogvliet.nl

● MAATSCHAPPELIJK
KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM
Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen
naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99
en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS
Middenbaan Noord 43, 3191 EM,
tel. 010-760 22 33;
maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur;
e-mail: swhp @ hotmail.nl
_____________________________________________

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND
De afdeling Hoogvliet is opgeheven.
_____________________________________________
Klusjes? Graag!
Heeft u kluswerk voor binnen en buiten? ►

► Dan kunt u bellen met de heer Jasja Arzumanian,
telefoon 4720068 of 06-51019423.

_____________________________________________________________________________________

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET
Aanmelding als nieuwe abonnee: € 23,00 per kalenderjaar
(Lopend jaar per: 1 april: € 16,00; 1 juni: € 11,00; 1 september: € 6,00; na 1 november: gratis)

Strook sturen aan de administratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet of in de brievenbus stoppen
bij secretariaat Mariakerk). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl
Ondergetekende: .......................................................................................................... ...................................
adres: ...............................................................................................................................................................
postcode/woonplaats: ................................................................................ telefoon: ......................................
e-mail: ......................................................................................................
IBAN-betaalrek.: .......................................................................................
abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.

Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................
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