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Pinksteren kwam niet ‘zo maar’ uit de lucht vallen.
‘Enerzijds wordt in Handelingen 2 beschreven dat de neerdaling van de Heilige Geest
PLOTSELING gebeurde. Anderzijds lezen we zowel in het evangelie van Lucas als in de Handelingen van de apostelen, dat de leerlingen na Jezus opstanding uit de dood heel vaak bij elkaar
waren; “dat ze voortdurend in de tempel waren”; dat “ze zich vurig en eensgezind wijdden aan het
gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers.” Jezus had
hun ook de opdracht gegeven om Jeruzalem niet te verlaten en de komst van de Heilige Geest af
te wachten.
Aan de hand van die teksten stel ik me voor dat ze – na die grote schok van Jezus’ kruisdood en
de heel bijzondere ervaringen van zijn verschijningen – met elkaar overlegden: “Wat moeten we
doen? We kunnen die opdracht van Jezus niet naast ons neerleggen.” en “Hóe gaan we dat doen
en lopen we dan geen gevaar ook zelf gevangen genomen te worden?”
Zoekend en tastend komen ze tot inzicht: we moeten ‘verder’. Volgens Lucas grijpen ze bij dat onderling overleg ook heel vaak terug naar hun eigen geloofsschat (wat wij gewoonlijk het “Oude
Testament” noemen).
We lezen in Handelingen 1,15 dat ze onder leiding van Petrus al een eerste stap zetten. De plaats
van Judas moet ingevuld worden tot twaalf. Ze “moeten” of willen er zijn voor álle twaalf stammen
van Israël. Dat samen biddend zoeken mondt uit of vindt zijn hoogtepunt in de neerdaling van de
Heilige Geest. Als bij dat bijna-niet-in-woorden-te-vatten-gebeuren mensen van alle kanten samenstromen, neemt Petrus, namens de elf anderen, het woord. Zijn eerste preek bestaat
voornamelijk uit teksten die bij de Joden en proselieten bekend zijn.
Velen van ons herinneren zich uit de Handelingen van de apostelen dat de eerste gemeente eensgezind was en ze alles gemeenschappelijk hadden. Maar dat is maar ten dele waar. Al in hoofdstuk 6 lezen we dat de Griekstaligen zich achtergesteld voelden.
Om dit probleem op te lossen, roepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap bijeen voor
overleg. In dat overleg wordt besloten om zeven diakens aan te stellen. Onder gebed legden de
apostelen hen de handen op.
Steeds weer, zowel tijdens het leven van de apostelen, als later de hele kerkgeschiedenis, door,
merken– bij onenigheden in de gemeenschap of bij een grote crisis - volgelingen van Jezus: “We
zitten niet meer op het juiste spoor. We moeten bij elkaar komen en ons onder gebed bezinnen op
onze toekomst.”
Soms vinden die bezinningsbijeenkomsten plaats op stedelijk niveau, soms op landelijk niveau,
soms op wereldniveau.
De boodschap van Jezus is zo belangrijk en zo ingrijpend
en intens dat het noodzakelijk is dat we regelmatig - met
de kracht van Gods Geest – even loskomen van de gebruikelijke gang van zaken en ons opnieuw oriënteren en
‘bijsturen’.
Zo is het in dit coronatijdperk noodzakelijk dat we ons bezinnen. Dat we bidden om Gods Geest, om duidelijkheid:
Zitten we nog wel op ‘het spoor van Jezus’; vallen er in
deze tijd geen mensen buiten de boot; wat kunnen we als
plaatselijke gemeenschap anders doen, zodat we echt
een gemeenschap zijn, zoals Jezus bedoeld heeft?
Als we, hopelijk binnen niet al te lange tijd, weer bij elkaar
mogen komen, zijn dat onder andere de vragen waarmee
we ons bezig moeten gaan houden.
Dat Gods Geest ons alert en open van geest mag maken en houden.
Ben van Dam.

KERKDIENSTEN
Vooruitblik:
ZONDAG 7 JUNI 2020

ZONDAG 24 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 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
--------------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Geen dienst
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-‘Help coronaramp voorkomen’
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Agenda

LET WEL
;Er zijn 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 31 MEI 2020
Pinksteren

_________________________________________

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Afscheid van drie en bevestiging
van vier ambtsdragers

Vast rooster
Alle activiteiten zijn opgeschort

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
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-‘Help coronaramp voorkomen’
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie
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zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Bijbelleesrooster
24 mei
Exodus 22:4-16
25 mei
Exodus 22:17-30
26 mei
Exodus 23:1-17
27 mei
Exodus 23:18-33
28 mei
Exodus 24:1-18
29 mei
Ruth 1:1-22
30 mei
Ruth 2:1-23

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni

Ruth 3:1-18
Ruth 4:1-22
Psalm 104:1-18
Psalm 104:19-35
Matteüs 8:2-13
Matteüs 8:14-22
Matteüs 8:23-34

zondag
maandag

7 juni
8 juni

Psalm 150
Romeinen 5:1-11

anwezig kunnen zijn. Dit heeft als reden dat we ook
in een ander verpleeghuis werkzaam zijn.
Om de kans op besmetting met het coronavirus te
beperken zijn we als medewerkers van Argos genoodzaakt vanuit één huis te werken. We proberen
op afstand bewoners, naasten en collega's te begeleiden, maar dat is in een verpleeghuis nog moeilijker dan in een ‘normale’ omgeving. In ons werk als
geestelijk verzorger is het juist van belang elkaar
echt te kunnen ontmoeten, te luisteren, soms te zwijgen, elkaar aan te zien en met elkaar op te lopen.
Zeker wanneer woorden steeds minder betekenis
krijgen, zoals bij veel van onze bewoners het geval
is, zijn andere manieren van contact belangrijk. En
probeert u het maar eens, even zuchten, even niets
moeten, elkaar aankijken, een hand op de schouder, wanneer u iemand aan de telefoon hebt.
Maar in al onze creativiteit proberen wij toch contact
tot stand te brengen en te behouden.

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Aafje Zorghotel bij Maasstadziekenhuis
(Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam)

Mw. C.W. Jeninga-van de Graaf, P. Vossendijk 629
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’
(Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen)

Mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12
Verpleeghuis ‘Rijckehove’
(Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle a/d IJssel)

Mw. J. Bouman-Korpershoek, Isoldestraat 11

Samengevat, sinds 1 mei ontmoet u in Meeuwenhof
Marije of Marijke. Het kleine verschil in onze voornamen zal zeker tot verwarring en vergissingen leiden, maar ook daarop zijn we voorbereid. Want daar
waar nodig zullen we doorgeven en waarnemen en
voor elkaar opvangen.
Ik zie uit naar een mooie samenwerking.

Breede Vliet / Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Marijke Verzendaal
geestelijk verzorger, Argos Zorggroep,
regio Hoogvliet

Geestelijk verzorger

Breede Vliet: mw. Marijke Verzendaal
(dinsdag en woensdag; Meeuwenhof: maandag)
e-mail: m.verzendaal@argoszorggroep.nl
tel. 010-438 33 44; mobiel 06 3816 8239

Nieuws uit Breede Vliet
Vanuit Breede Vliet ontvangt u ditmaal ‘slechts’
nieuws van huishoudelijke aard.
In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat mijn
collega Marianne de regio Hoogvliet verruild heeft
voor de omgeving Maassluis. De vacature die zij
achterliet hebben we, in goed overleg, intern kunnen
invullen. Collega Marije Noorbergen, geestelijk verzorger in Spijkenisse, zal haar werkzaamheden uitbreiden. Dit betekent dat zij op de vrijdagen beschikbaar zal zijn voor de geestelijke verzorging in Meeuwenhof. Ikzelf zal in het vervolg, naast ,mijn werk in
Breede Vliet, op maandag voor de Meeuwenhof
werken. Dit betekent dat we, in ieder geval tot aan
de verhuizing naar de nieuwbouw de beschikbaar
gestelde uren geestelijke
verzorging kunnen gaan invullen.

Geestelijk verzorger

Meeuwenhof: mw. Marije Noorbergen
e-mail:m.noorbergen@argoszorggroep.nl
tel. 010-295 18 88

Nieuw in Meeuwenhof
U heeft echt het mooiste beroep dat er is, vindt u ook
niet?”, zei meneer T. tegen mij van de week. Ik was
het helemaal met hem eens, maar graag hoorde ik
van hem wat hij precies bedoelde.
“Nou, u luistert en luisteren is een groot goed. Daar
hebben heel veel mensen echt behoefte aan. Misschien wel zonder dat ze dit zelf weten. Kijk: je kan
wel horen dat iemand praat, maar luisteren we ook
echt naar elkaar?”
Zo’n mooie levensles wilde ik u niet onthouden. Ik
heb inderdaad een fantastische baan!

Tot zover de theorie; de praktijk op dit moment is dat
we beiden nog niet fysiek in de Meeuwenhof a
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Toch vind ik het soms lastig uit te leggen wat ik doe
als humanistisch geestelijk verzorger. Een ervaren
collega zei laatst. “Ik zeg meestal dat ik aan ‘hart en
ziel zorg’ doe.” Ik zet me in om te luisteren naar wat
mensen op hun hart hebben. Beter gezegd: ik probeer uit-te-luisteren door ze te volgen, soms door te
vragen en samen te vatten. Zo kunnen ze hun hart
luchten en zetten we samen de dingen op
een rijtje.

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 en zondag om 10.00 uur).

Ik probeer ze een hart onder de riem te steken. Het
is ook belangrijk om mensen te blijven verbinden
met de dingen die ze met hun hart en ziel doen.
Waar is hun hart vol van? Wat bezielt hen? Wat kan
ik voor hen doen, zodat ze niet met hun ziel onder
hun arm blijven rond lopen? Door deze gerichte aandacht is er steeds weer iets van die bezieling voelbaar bij de bewoners.

TV-Rijnmond: zondags 10.00 uur (herh. Tot 12 u.)
Geloof in Rijnmond uit wisselende locaties.

Onlangs heb ik een kaartspel gekocht. Een doosje
vol zingevingsvragen om tot een openhartig gesprek
te komen over het leven. De kaartjes brengen de bewoners in contact met hun bezieling. Vragen kunnen
zijn: “Wanneer voelde u zich helemaal levendig?” of
“Welke levensles is voor u heel
belangrijk gebleken?”

Dank

Binnenkort neem ik in de Meeuwenhof het stokje
van hart en ziel zorg over van Marianne van Maasacker. Ik neem dan zeker het doosje mee.
Ik kijk ernaar uit de bewoners, mantelzorgers en medewerkers te ontmoeten. Tot die tijd ben ik te vinden
in De Es in Spijkenisse. Wanneer de coronacrisis
het toelaat, verdeel ik mijn uren over beide huizen.

Tot mijn grote verrassing ontving ik uit de kerk een
mooie bloemengroet. In deze stille en moeizame
tijd zeer welkom.
Hartelijk bedankt en vriendelijk gegroet,
Gerard Sierat

Marije Noorbergen
Geestelijk Verzorger Meeuwenhof en De Es

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de bloemen en prachtige kaarten die wij hebben
ontvangen bij ons 55-jarig huwelijk.

Siloam

Wim en Truus van Gelder

Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

Rommel- en Snuffelmarkt
Geen klanten, maar wel veel spullen die gebracht
worden of die we ophalen. Enkele medewerkers zijn
druk bezig om alles te selecteren en neer te zetten.
Soms zien mensen de deur openstaan en komen
vragen of we open zijn; ze bedoelen: mogen we
naar binnen?
Daarom is het volgende bedacht: U kunt telefonisch
een afspraak maken om op komende woensdagen
te komen kijken (en kopen).
Tijdstip: op het hele of halve uur. Per half uur
maximaal twee personen uit hetzelfde gezin.

Geestelijk verzorger: ds. Wim Burggraaf
e-mail: w.burggraaf@leliezorggroep.nl

Heeft u zin om te komen, neem dan contact op met
Jan Groot Bramel, telefoon 0638222469.

_________________________________________
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Landelijk kerknieuws

In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met
privacygevoelige gegevens bijeen gezet op deze bladzijde.
In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

Raad van Kerken spreekt zich uit
tegen nieuwe kernwapenwedloop
De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die
op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten. De Raad
spreekt zich in een verklaring uit tegen een nieuwe
kernwapenwedloop. Het is dit jaar niet alleen 75 jaar
geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd
werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eerste
atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden
burgers een vreselijke dood injoegen.
Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de verdere verspreiding van
kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT),
werd ondertekend. Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door onderhandelingen te
komen tot totale kernontwapening. Eind april van dit
jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentie
van dat verdrag geagendeerd; daarbij was het de
bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten
door de Nederlandse delegatie.
Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich
voor om het eerder in de jaren tachtig uitgesproken
onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te herbevestigen en stelde een verklaring tegen de nieuwe
kernwapenwedloop op.
De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege
de coronacrisis uitgesteld tot volgend jaar. De Raad
van Kerken hoopt dat de Nederlandse delegatie zich
sterk zal maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart kunnen worden om tot algehele kernontwapening te komen.
Dit zou in lijn zijn met de regeringsverklaring dat ‘de
Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een
kernwapenvrije wereld’. (Bron: Actueel)
_________________________________________

Gebed op weg naar Pinksteren 2020
God, in deze tijd voor Pinksteren
bidden wij U om Uw Heilige Geest,
dat Uw Geest de Trooster mag zijn voor mensen die
rouwen, voor mensen die ziek zijn, voor mensen die
veel te veel alleen zijn.
Vader God, zend hen Uw Geest van troost.
We bidden om Uw Geest voor de leiders van kerk
en wereld,
dat zij zich niet laten leiden door angst of winstbejag,
maar dat zij beslissingen nemen die het welzijn van
alle mensen vergroten.

Pinksteren

Vader God, zend hen Uw Geest van wijsheid.
We bidden om Uw Geest voor allen die werken in de
gezondheidszorg, of in andere vitale beroepen,
dat zij hun taak met liefde blijven uitvoeren.

De wereld krijgt een andere kleur:
de kleur van zonlicht en van vuur,
God opent wijd de hemeldeur
en laat zijn duif los in dit uur.
De duif des Geestes vliegt omlaag,
de vrede is ons bereik;
God geeft antwoord op de vraag:
Heer, komt in deze tijd uw rijk?
Uw vuur zet onze tong in vlam
en iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam
is tot ons, mensen, ingegaan.

Vader God, zend hen Uw Geest van liefde.
We bidden om Uw Geest voor ons allemaal,
dat wij creatief op zoek blijven naar manieren
om elkaar te steunen en nabij te blijven.
Vader God, zend Uw Geest naar alle mensen op
aarde, en geef dat wij durven luisteren nar zijn stem.

Nel Benschop
_________________________________________

Amen.

____________________________________
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

• Pastoraal team voor
De Kulk:
mw. M.M. van den Berg, tel. 4384397
De Sluis:
mw. A. van Lunteren-Boers, tel. 4385558
Kl. Zevensterstraat, hoogbouw
:
mw. Y. de Jong, tel. 06 28668974
Meeuwenhof: mw. A.E. Bakker, tel. 4721750
Siloam:
mw. G.M. van Reede van Oudtshoorn,
tel. 06-44222119
Westerstein: mw. A.M. Kloeg-Trachsler, tel. 4387518
COLLEGE VAN DIAKENEN
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter: A. van Veelen, tel. 4382067;
e-mail: arievanveelen54@gmail.com
Secretaris: W.L.A. Snel, tel. 06-51485244.
e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.
Penningm.: mw. W.M.Th. Bierenbroodspot-de Jongh,
tel. 4163504, e-mail: wmtbier @ hotmail.com

ADRESGEGEVENS

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter.: J.H. Vos, tel. 2162992
e-mail: koosvos@planet.nl
secretaris: A.C. Dronkert, tel. 0181-660367;
e-mail: ariedronkert @ hetnet.nl
Penningm.:
P. van Veelen, tel. 2161800
e-mail: p.vanveelen1@upcmail.nl
Boekhouder: L.W. Tims, tel. 4165192;
e-mail: l.tims @ telfort.nl
Bijdragenadm.: mw. Th.F. Hendriks Berendsen,
tel. 4386132, e-mail: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33
KERKENRAAD

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

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

• Kerk:

Predikanten

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

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

• Collectebonnen

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

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC,
telefoon 4160071, e-mail: v.huls@chello.nl
;zaterdags vrij.
Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw
Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt,
Oudeland, Middengebied, Boomgaardshoek en
Tussenwater.

Beheer gebouwen

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

• 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

•

Hulpverlening

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

Doopbediening

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

U kunt contact opnemen met de doopassistent:
mw. Yvonne de Jong, tel. 06 28668974 (graag na 20.00
uur); e-mail: y.jong8@upcmail.nl
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Website

● benoemd in het ambt van
▪ diaken, secretaris: mw. Riet Groenendijk-Mulder
▪ diaken, voorzitter: mw. Marieke Groot BramelSmaling
en als ouderling:
▪ mw. Liesbeth van Delft-de Later
▪ mw. Hennie Vervat-van Tooren.

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.

Gelukkig is ook een aantal kerkenraadsleden bereid
hun ambtstermijn te verlengen, en wel met
●één jaar:
▪ mw. Ans Kloeg- Trachsler, ouderling
▪ mw. Gisella van Reede van Oudtshoon, ouderling
● twee jaren::
▪ dhr. Tom Woudstra, ouderling-kerkrentmeester
● een nieuwe ambtstermijn van vier jaren:
▪ mw. Jannie Leeuwestein, diaken
▪ dhr. Wim Snel, diaken
▪ mw. Annelies van Lunteren-Boers, ouderling

Attentie taakdragers (tijdelijk niet van toepassing)
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.

●Aftredend zijn de diakenen:
▪ mw. Wilma Bierenbroodsport-de Jongh
▪ dhr. Arie van Veelen
▪ mw. Riet van der Werff-Korten.

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 danken hen allen van harte voor hun geweldige
inzet in de afgelopen jaren ten behoeve van de
opbouw van onze gemeente.
Marjan de Jong-den Boer, scriba

Taakdragers

Afscheid kindernevendienst

Ambtsdragers
Bij de digitaal uitgezonden diensten zijn zo weinig
mogelijk mensen betrokken uit voorzorg.
Voor de periode tot en met 7 juni zijn dat, naast de
voorganger, ouderlingen Yvonne de Jong en Ans
Kloeg en diaken, tevens lector, Wim Snel.
Geluid, beeld en muziek in de uitzending wordt verzorgd door resp. Annelies Bakker, Marianne van der
Maar en Hugo Verwoerd..

Beste jongens en meisjes, het eind van het schooljaar komt steeds dichterbij. Voor jullie was dit vast
een vreemd schooljaar; in plaats van iedere dag
naar school, waren de meesten van jullie de afgelopen maanden thuis. Misschien heb je wel les gehad
via de computer of waren je papa of mama ineens
ook meester en juf. Misschien moest je je spreekbeurt opnemen en online doorsturen in plaats van
voor de klas te presenteren of moest je een toets op
de computer maken. Het is vast fijn dat de scholen
nu weer open zijn en jullie ook weer met klasgenootjes kunnen spelen.

Wisseling ambtsdragers
De kerkenraad heeft besloten toch in deze moeilijke
en bijzondere tijd met Pinksteren het afscheid van
aftredende ambtsdragers en bevestiging van
nieuwe ambtsdragers te laten doorgaan.
In de Pinksterdienst op 31 mei zullen de beide predikanten voorgaan en verder zijn alleen aanwezig
de aftredende en nieuwe ambtsdragers en zij die
een taak hebben bij de dienst.
Zodra er weer gelegenheid is om naar de kerk te
gaan zal op een later tijdstip afscheid en feliciteren
met familie, vrienden en gemeente uitgebreid
plaatsvinden.
De kerkenraad is verheugd dat er weer een aantal
gemeenteleden bereid is gevonden een ambt te vervullen en heeft daartoe:

Volgend jaar zullen de meesten van jullie naar een
andere groep gaan. Als je in groep 8 zit, dan ga je
naar een nieuwe school. We hopen natuurlijk dat jullie op een fijne manier afscheid kunnen nemen van
de juffen, meesters en klasgenootjes van de basisschool. Normaal gesproken zou je binnenkort ook
afscheid nemen van de kindernevendienst. Nu er
geen kerkdiensten zijn, lukt dat helaas niet. Maar,
we laten dit natuurlijk niet zomaar voorbij gaan! We
hopen dat we over een poosje weer met elkaar naar
de kerk mogen. Zodra het weer kan, zullen we ook
een datum prikken, waarop jullie alsnog afscheid
van de kindernevendienst mogen
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nemen. Waarschijnlijk wordt dit na de zomervakantie. Jullie houden dit dus nog van ons tegoed!

In Memoriam

We missen jullie uiteraard en hopen jullie allemaal
snel weer te zien. Mocht je het leuk vinden om samen met papa, mama, opa of oma op zondag een
bijbeltekst :te lezen en een leuke knutsel te maken,
kijk dan op https://debijbel.nl/bijbelbasics.
Hier vind je de verhalen en verwerking voor de
komende weken.

Hinke Vermeer-Geerling
Op 29 april overleed op de leeftijd van 90 jaar mevrouw Vermeer-Geerling. Zij woonde met haar man
op Kruisnetlaan 876.
Zij ging al langere tijd achteruit, maar het overlijden
was nog onverwacht. ’s Avonds gerust gaan slapen,
wetende dat het ziekenhuisbed besteld is en spoedig zal komen. En dan ’s ochtends tot de ontdekking
komen dat al die zorgen niet meer nodig zijn. Zomaar, rustig in haar slaap, is Hinke Vermeer – Geerling overleden.
Beiden waren eerder getrouwd geweest. Van beiden is de eerdere partner overleden, gestorven aan
kanker. Beiden hadden al drie kinderen en samen
kregen zij nog drie kinderen. Zij moesten het meemaken dat één van de zwangerschappen uitliep op
een doodgeboren kindje. Ook is een dochter op 33jarige leeftijd overleden. Een mooi leven, maar
zwaar – zo stond het op de kaart.
Wat me in alle verhalen over Hinke Vermeer opvalt
is haar inzet voor anderen. Ze was erg huishoudelijk. In huis was alles opgeruimd, netjes, schoon.
Ze stond gauw voor een ander klaar. Iemand helpen
deed ze graag. Ze was behulpzaam voor haar buren;
uit betrouwbare bron hoorde ik van de buurvrouw die
zij bezocht en wie ze ook wel eens een pannetje soep
heeft gebracht. Zelf praatte ze daar niet zo over
– de buurvrouw zelf is de betrouwbare bron.

Leiding kindernevendienst

Glaskunst
Hoera het is gelukt !!!!
Als u dit leest dan hangt het glaskunstwerk van Annemieke Punt in de Dorpskerk, want op dinsdag 19 mei
is het al geplaatst.
Het ontwerp was al zo mooi en kon in glas alleen nog
maar mooier zijn. We waren ontzettend nieuwsgierig
hoe het er in echt glas zou uitzien en we werden niet
teleurgesteld; het is heel erg mooi geworden.
Wat hadden we het graag met feestelijkheden omkleed en met elkaar willen onthullen. Helaas zitten we
nog steeds in coronatijd en kunnen we het glaskunstwerk maar met kleine groepjes van
ongeveer 20 mensen tegelijk bekijken.
Op woensdag 20 mei was de Kerkenraad uitgenodigd
om het als eerste te komen bewonderen. Op vrijdag
na Hemelvaartsdag was de beurt aan de gemeente
om in kleine groepjes het glaskunstwerk te bekijken.
Als u dit bericht leest en u niet in de gelegenheid was
te komen kijken, dan is er geen probleem. Want voor
iedereen die nog niet kon komen kijken, hebben we
een datum om het mooie glaskunstwerk alsnog te komen bewonderen.
Dat is op zaterdagochtend 30 mei.

Ze zette zich ook in voor vrijwilligerswerk, met name
binnen de kerk. In de Antwoordkerk is zij voorzitter
geweest van de Vrouwenvereniging en ze hoorde
tot de eerste vrouwen die ook in het ambt meededen
in de kerk – ze was de eerste vrouwelijk
ouderling in de Antwoordkerk.
In dit soort dingen, binnen de kerk maar vooral in de
kring van mensen in haar omgeving, gaf ze handen
en voeten aan haar geloof. Ze wist van Gods liefde
voor mensen – dus ook voor haar. En ze wist dat dit
betekende dat ook zij die liefde moest doorgeven.
Niet met mooie woorden, maar
met kleine doch stevige daden.

Voor deze ochtend geldt: meld u eerst aan bij Marieke
Groot Bramel. Het liefst via de mail: voorzitterdiaconie@kerkhoogvliet.nl en als u geen e-mail heeft dan
kunt u zich ook na 18.00 uur telefonisch aanmelden
bij Marieke, telefoon
010- 4380618.

In de voorbereiding naar Pasen, vorig jaar zei ze het
zo: “Je wordt vergeten als iedereen sterft, maar God
vergeet jou niet.” Dat was niet zomaar een vrome
opmerking. Daar sprak haar geloofsvertrouwen uit.

Niet getreurd als het u niet lukte om op 22 of 30 mei
te komen kijken, want gelukkig is het glaskunstwerk
daarna tot in lengte van dagen elke zondag te bewonderen in de Dorpskerk.
Misschien dat we het op een later tijdstip ook via de
website zullen laten zien.

Niet voor niets bezocht zij graag de diensten in Siloam,
die elke zondag worden gehouden. Haar geloofsvertrouwen was groot en hield haar op de been.
Ze wist het wel: ik ben geborgen bij God; we vallen
we niet uit Gods hand. Natuurlijk zal er verdriet zijn,
en dat is goed. Maar we leggen haar wel in Gods
hand. Moge dat troosten in de tijd die komt.

Als u op 30 mei wilt komen kijken, vergeet u dan niet
u aan te melden!
Namens de interieurcommissie,
Marieke Groot Bramel
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Over grenzen heen

In grote lijn mochten we haar met deze woorden gedenken bij de uitvaart die plaatsvond op 7 mei
op de begraafplaats Oudeland.

God, we zijn onzeker en bezorgd.
Dingen lopen uit de hand,
angst verspreidt zich sneller dan het virus.
Mijn buurman wordt een bedreiging,
grenzen zijn gesloten,
mensen raken geïsoleerd.

Ds, R.J. Wilschut

DiacoNieuws

God, we begrijpen de maatregelen en
pogingen om de veiligheid te garanderen.
God, toch zijn we onzeker en bezorgd.
U kwam naar de aarde om te genezen,
waar angst en wantrouwen zich verspreiden.
U kwam naar de aarde om te troosten,
waar hopeloosheid en eenzaamheid wordt
gevoeld.
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en gemarginaliseerden.

Noodcollecten

24 mei én 31 mei
Help een
stille coronaramp
voorkomen

We bidden u:
Geef ons de moed om ziekte en dood onder
ogen te zien, en nooit op te geven.
Geef ons de energie om hoop te verspreiden
waar angst de wereld verduistert.
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen
die zich eenzaam en uitgesloten voelen.
God, we weten dat we als kerken verbonden
zijn door uw Geest.
Zelfs over grenzen heen

Hygiëne maatregelen in Zuid-Afrika

Ds. Sören Lenz,
Conferentie van Europese Kerken

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel
landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal
besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier
een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben.
Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen
werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende
gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Uw diakenen

Vanuit de Aalkaar pastorie
Het is wel een beetje jammer dat het vrolijke visioen
van collega Huls niet doorgaat – we zijn allemaal alweer bij de kapper geweest voor we elkaar zien. Gelukkig komt er enige versoepeling in de maatregelen.
Maar we moeten ons niet rijk rekenen.
Vandaag is een protocol *) verschenen van de PKN,
waarin de maatregelen van de regering zijn vertaald
naar adviezen en richtlijnen voor de kerken. Gemeentezang wordt daarin driemaal genoemd: afgeraden,
afgeraden en niet mogelijk – het is duidelijk wat de
bedoeling is.
Onze gemeente zal aan de hand van dit protocol een
eigen gebruiksplan moeten opstellen. Het vraagt nog
wel even wat aandacht en tijd voor het zover is.
Ondertussen bezinnen we ons of er, met alle beperkingen, misschien meer mogelijk is dan we nu mogen doen. De uitkomst daarvan zult u zekerd horen.

Help een stille ramp in Moldavië te voorkomen

Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.
Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp
voorkomen.
De eerste collecte is, zowel op 24 mei als op
Pinksterzondag 31 mei, hiervoor bestemd.
U kunt ook uw bijdrage overmaken op bankrekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
‘Stille coronaramp’ of online via kerkinactie.nl/corona

Doopbericht
De afgelopen tijd is gebleken dat de conditie van
Tijme Stolk, zoontje van Rineke en Leon Stolk-Hoogerwerf, achteruit is gegaan. Het was de bedoeling
dat door een soort corset de vernauwing in zijn
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nek zou worden verminderd tot hij kon worden geopereerd. Helaas is dat niet gelukt. Toch vinden de artsen
dat het ook nu nog goed mogelijk is om Tijme te opereren. Het zal een riskante ingreep zijn, maar wel met
goede kansen op het gehoopte resultaat.
Voorafgaand aan de operatie willen we Tijme dopen.
Tegen de tijd dat u dit leest zal dat in het ziekenhuis
gebeurd zijn. Met dat symbool maken we zichtbaar
wat we al lang geloven: Tijme wordt niet alleen gedragen op de handen van zijn ouders, maar we mogen
hem ook gedragen weten in Gods hand.
Ondertussen is ons gebed dat het werk van de artsen
en verpleegkundigen gezegend zal zijn en we wensen ouders, grootouders en overige familie heel
veel sterkte toe in deze zware tijd.
Ds. Robert Wilschut
*) Zie: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping

dienst ‘willen bijwonen ’(op laptop, i-pad of computer) dan zijn daar mogelijkheden voor. Neemt u
vooral contact op met ondergetekende of met iemand anders van de kerkenraad.
Ondertussen
bel ik zo regelmatig een aantal van u op. Gewoon,
om even te horen hoe het met u is. Voel u alstublieft
niet gepasseerd als u me nog niet aan de lijn hebt
gehad. Het gaat langzaam, ik heb niet van iedereen
een telefoonnummer en ik kan er maar één tegelijk
bellen. En voor de goede orde: als het u te lang
duurt, belt u gerust even naar míj. Want het moge
duidelijk zijn dat we nog niet weer toe zijn
aan de ‘gewone’ huisbezoeken.
Verder
heb ik u niet heel veel nieuws te melden. Al vind ik
persoonlijk het nieuws uit mijn eerste alinea spectaculair genoeg.
Ik wens u Gods zegen toe en Zijn kracht om gaande
en staande te blijven in deze lastige tijd.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Ds. Viola Huls

Groot Nieuws,
want afgelopen week is ons kunstwerk gearriveerd!!!!! Helemaal uit Ootmarsum kwam het, en het
hangt (op het moment dat ik dit schrijf hangt het natuurlijk nog helemaal niet, maar de afspraak staat en
we gaan er vanuit dat het goed komt).
En op grond van het ontwerp dat we in maart hebben bekeken kan ik nu ook al wel zeggen dat het
wondermooi is.
Nu bent u natuurlijk razend nieuwsgierig. En wij willen u niet langer in die nieuwsgierigheid laten zitten
dan nodig is. Elders in dit kerkblad leest u in het
stukje van Marieke Groot Bramel hoe we dit
denken op te lossen.

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

▪ Kerkelijke Stand

[Zie de afzonderlijke bladzijde]

▪ Collecteverantwoording
Het is nog niet gelukt de langs verschillende wegen
ontvangen collecten in een duidelijk overzicht bijeen te brengen. Wel is het verheugend dat de digitale collecten flink zijn gestegen na de toelichting

Wat zouden we
het fijn vinden als we weer bij elkaar konden en
mochten komen. Uw moderamen was druk bezig
om hierin een mogelijkheid te vinden. Lastig, want
het lijkt alsof we, juist omdat we een zingende gemeente zijn, extra risico om ons heen verspreiden.
En bij een samenkomst tot eer van God, waarin de
lofzang niet klinkt, kan ik me persoonlijk niets voorstellen. Al zijn er onder u wellicht mensen die daar
juist extra naar zouden uitzien…..als u niet van zingen houdt, bijvoorbeeld.
We hoopten dat het allemaal nog mee zou vallen, zeker met de mogelijkheid in het vooruitzicht dat we weer
met 30 mensen samen mochten komen. En
met bijeenkomsten van 100 mensen in het verschiet.

op 17 mei door ds. Wilschut.
▪ Giften (contant)

Diaconie
• algemeen:
€ 24,00 van NN in collectebonnen via dhr. Vos
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
• bloemenfondṣ
€ 12,00 van NN in collectebonnen via dhr. Vos
Kerk
• algemeen
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 10,00 van NN via dhr. Vos
€ 100,00 van NN via mw. Bakker (en dhr. Vos)
€ 75,00 van NN in collectebonnen via dhr. Vos
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
• 0rgelonderhoud
€ 24,00 van NN in collectebonnen via dhr. Vos

Maar helaas: het protocol van de Protestantse Kerk
in Nederland waarschuwt ons terdege, met name
voor het zingen. En hoe ver we ook waren in de
voorbereidingen van één en ander…. we zullen toch
nog weer geduld moeten oefenen. Wachten op betere tijden, in huis uit volle borst meezingen met de
liederen in de dienst. En mocht u graag de

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________
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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

Vooraankondiging:
versoepeling maatregelen na 1 juni
De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en
meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie.
Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte
op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden.
Over het resultaat hiervan worden parochies via het
eigen bisdom zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Er
wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de
parochies voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen. Verdere informatie volgt
binnenkort op www.rkkerk.nl.
(Bron: Actueel)

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

Nieuws uit het bisdom

• 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

Erasmus Universiteit en bisdom Rotterdam onderzoeken verbondenheid van katholieken
met hun parochie. Doet u ook mee?
Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben
in samenwerking met het bisdom Rotterdam een vragenlijst ontwikkeld over de verbondenheid van katholieken met hun parochie en hoe men aankijkt tegen
de Rooms-katholieke Kerk. Gemiddeld is iets meer
dan 20% van de Nederlandse bevolking katholiek. In
het bisdom Rotterdam, dat qua grondgebied grotendeels gelijk is aan de provincie Zuid-Holland, is dit
bijna 13%.
Dat zijn in totaal ongeveer 466.000 katholieken.

• 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

Algemeen econoom John Bakker: “We zien dat
mensen steeds bewuster nadenken over hun betrokkenheid bij de kerk, over hun inzet als vrijwilliger
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en de financiële vertaling van hun betrokkenheid.
Mensen vragen zich af: Waar geef ik voor? Wat gebeurt er met mijn bijdrage? We zijn benieuwd naar
die betrokkenheid en willen meer op
het spoor komen.”

“Misschien is er bij mensen best wel angst en ook
het gevoel dat ze risico’s nemen en ook zelf besmet
kunnen raken. Maar hun barmhartigheid en hun bekommernis om de mens in nood wint het van de
angst en twijfel.”
Met de videoboodschap wil de bisschop de mensen
in de zorg groeten en een hart onder de riem steken.
De boodschap is opgenomen bij het beeld van de
barmhartige Samaritaan bij het Erasmus Ziekenhuis
in Rotterdam. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan komt voor in het Lucas-evangelie. Iemand
wordt overvallen door rovers die hem mishandelen
en halfdood langs de kant van de weg laten liggen.
Bisschop Van den Hende: “Er komen eerst twee
mensen voorbij die niet met hem in aanraking willen
komen. Een priester en een leviet maken een grote
boog van waarschijnlijk veel meer dan anderhalve
meter. Dan komt een Samaritaan met een rijdier
langs. Hij ziet de hulpeloze man en wordt tot in het
diepst van zijn wezen geraakt. Hij gaat naar hem
toe, tilt hem op zonder die anderhalve meter in acht
te nemen en brengt hem in veiligheid.”
De bisschop spreekt zijn hoop uit dat het beeld van
de barmhartige Samaritaan doet denken aan ieder
die met zorg en aandacht wordt verpleegd en verzorgd en aan de toewijding die dat vraagt. “De mensen die werken in de zorg worden wel in onze tijd
helden genoemd. Maar het woord ‘held’ kan ook zo
gauw weer verbleken. Het is tenslotte ook niet zo
lang geleden dat juist de mensen in de zorg aandacht vroegen voor hun inkomen en waardering
vanuit de samenleving. Ik hoop en bid dat ook als
het coronavirus op zijn retour raakt en we misschien
een medicijn vinden om het te stuiten, de waardering voor de zorg blijft. De zieken verzorgen en nabij
zijn is een werk van barmhartigheid. Dat mogen we
als samenleving niet alleen overlaten aan zogenaamde helden, maar ze daar ook in steunen met
alle waardering en faciliteiten die daarvoor nodig
zijn. Nu en ook in de toekomst als de crisis afneemt.”
De bisschop wenst de mensen die werken in verpleeghuizen en ziekenhuizen, in zorginstellingen en
de thuiszorg, geestelijk verzorgers en mantelzorgers van harte “alle goeds en Gods zegen.

De vragenlijst is gericht op mensen die rooms-katholiek zijn (al dan niet kerkganger) en bestrijkt een
aantal onderwerpen, zoals kerkbezoek, donatiegedrag, en percepties met betrekking tot de vieringen
in de parochie. Aangezien we momenteel door het
coronavirus in een bijzondere tijd leven, wordt er ook
gevraagd of er iets veranderd is in uw gedrag/visie
met betrekking tot de Rooms-katholieke Kerk.
John Bakker: “Er wordt gesproken over een wereld
vóór en na corona. Dat wordt vaak financieel-economisch geduid in de zin van de economie die onder
druk komt te staan en dat we persoonlijk en als samenleving aan financiële armslag inleveren. Dat
doet een beroep op ons om bewust te leven en te
kijken naar de dingen die er echt toe doen, die echt
belangrijk zijn in ons leven. De Kerk vertelt ons dat
we afhankelijk zijn van elkaar en God, en dat we
dankbaar mogen zijn voor wat we ontvangen. Onze
huidige situatie doet een appèl op ons om wat nu
vanzelfsprekend is, zoals meer omzien naar elkaar,
mee te nemen naar de toekomst toe en misschien
ook bepaalde vanzelfsprekendheden achter ons te
laten vanuit een vernieuwd besef van wat er werkelijk toe doet. We zijn benieuwd of mensen dat herkennen en vertalen in hun financiële betrokkenheid
op de Kerk.”
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twintig minuten. John Bakker: “We hopen dat u enthousiast bent en die tijd wil nemen om de vragen in te
vullen. Het is een manier om in gesprek te zijn over
de dingen die we belangrijk vinden. Ik hoop dat u
zich uitgedaagd voelt om uw mening te geven. En
dat u anderen wilt aansteken om de vragenlijst ook
in te vullen.”
Doe mee en geef het door! Dat kan via de link:
https://mailchi.mp/bisdomrotterdam/vragenlijst-verbondenheid

Brielle opende bedevaartseizoen online

Video-boodschap aan de zorg

“U zult begrijpen dat de plechtige opening van het
bedevaartseizoen in Brielle niet kan doorgaan op de
wijze die we voor ogen hadden”, schreef custos
Jack Glas van het heiligdom van de Martelaren van
Gorcum in een brief die is verstuurd aan parochies.
“Maar we willen dit moment niet zomaar voorbij laten
gaan.” Op zaterdag 9 mei zou de opening van het
bedevaartseizoen plaatsvinden met de viering van
de eucharistie en een inleiding van broeder Johan
te Velde OSB. De custos schreef dat voor de lezing
een online alternatief werd aangeboden.

Bisschop Van den Hende heeft een videoboodschap opgenomen voor de zorg. In april maakte het
RIVM bekend dat op dat moment een kwart van de
Nederlanders bij wie het coronavirus was vastgesteld in de zorg werkt. Bisschop Van den Hende:
“Op dit moment, waarop we gevraagd worden uit
veiligheid anderhalve meter afstand te houden, zijn
er veel mensen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en
in de thuiszorg die geen afstand kunnen houden,
omdat ze vanuit hun beroep, vanuit hun roeping
mag je rustig zeggen, mensen nabij zijn met verzorging en verpleging.”

16

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

De lezing kon vanaf zaterdag 9 mei worden gevolgd
via het YouTube-kanaal van het bisdom:
www.youtube.com/bisdomrotterdam1956.
De lezing is onderdeel van de activiteiten in het diocesane Jaar van het Woord van God. Broeder Johan te Velde sprak over het Woord van God in de
liturgie en in het bijzonder over de rol van de lector
of lectrice bij het lezen van het Woord van God.

Hoogvliet / Pernis

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.

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17

vervolg op bladzijde 18
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Uit de deelparochie
Er zijn geen vieringen
in de Mariakerk
Digitale vieringen: www.
hhnicolaaspieckengezellen.nl;
> Spijkenisse > speciale link

Overleden op
23 april Elizabeth Maria van den Broek-Nugteren,
77 jaar
26 april Gerardus Johannes van Elsen, 89 jaar
30 april Nicolaas Albert Zantman, 66 jaar
29 april Otto König, 78 jaar
2 mei
Paulus Cornelis Hofman, 87 jaar
3 mei Jan Franz Oostdyk, 53 jaar
2 mei Johanna Wilhelmina van Loon-van
Hassel, 90 jaar
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.

Mariakerk beperkt open
De Mariakerk is voorlopig alleen open voor gebed of
om een kaarsje op te steken op de komende
donderdagen van 11.00 tot 12.00 u.
dat voor ieders eigen verantwoordelijkheid en onder
de hygiënevoorwaarden: 1.5m afstand houden
en handen ontsmetten bij binnenkomst.
____________________________________________

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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