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Parelvissersstraat 131 (Mariakerk), 3194 JL Hoogvliet.
Tijdelijk alleen digitaal of telefonisch.
E-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
telefoon op redactieavond: (tijd.) 010-4161303

Niet alleen

Kopij inleveren:

Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben,
als een veldbloem in de wei,
die vandaag nog bloeit, stralend,
zorgeloos, morgen door de wind verwaait.

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

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,
want zo heeft Hij ons gemaakt.
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,
want Hij gaf ons aan elkaar.

Redactieleden:
D.S. Bijlsma,
J. Groot Bramel,
L.W.M.B. Janssen,
C. Kreft,
W.D. van der Veen,
C. Westerduin,

tel. 4164080
tel. 4380618
tel. 4382325
tel. 4383318
tel. 4168663
tel. 4161303

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.
Al zijn we gescheiden door muren en ramen:
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.

Administratie:

Als de bloem verwelkt, als het gras verdort,
als de angst ons overmant,
dan vertel ik jou, dan vertel jij mij:
“We zijn veilig in Gods hand.”

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

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.
Al zijn we gescheiden door muren en ramen:
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.

Betalingen aan:

Stichting Kerkblad voor Hoogvliet te Hoogvliet;
bankrekening: IBAN: NL12 INGB 0000 4590 99
▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Je bent niet alleen.
Ik loop met je mee.
Dan ben je wel verdrietig,
maar je bent niet meer alleen.

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

En is het vandaag
mijn beurt om sterk te zijn:
morgen ben jij het misschien
die mij op handen draagt.

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.

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,
want zo heeft Hij ons gemaakt.
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,
want Hij gaf ons aan elkaar.

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.

Tekst en muziek: Bas van Nienes
(‘Mensenkinderen’) & Lydia van Maurik
(Als dank aan alle vrijwilligers aan de actie en het
programma #Niet alleen)

Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere
kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits met
bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)
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Vijf en zeventig jaar in vrijheid én vrede mogen leven!
Beste mensen, wat mogen wij blij zijn dat wij al 75 jaar in vrede en vrijheid mogen leven.
Helaas was het groots vieren er niet bij in dit bijzondere jaar, want het moest allemaal veilig vanwege de
angst voor een verdere of tweede uitbraak van dit zeer vervelende virus. Er zijn hier al genoeg mensen
overleden of hebben voor altijd een deel van hun gezondheid moeten inleveren. aan
Daarentegen zijn heel veel mensen in deze tijd extra creatief geworden en hele originele en mooie dingen
zijn ontwikkeld.
Zelfs het feest rond de Veteranen op 27 juni, waar normaal jaarlijks veel veteranen aanwezig zijn, die door
duizenden mensen worden toegejuicht, werd dit jaar op een heel bijzondere wijze in beeld gebracht.
75 jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben ‘mensen van ná die tijd’ aan den lijve moeten ervaren wat het
is om niet te mogen doen wat je allemaal gewend bent. Léon Janssen gaf in het vorige blad hiervan een
mooi voorbeeld hoe alle beperkingen niet altijd even makkelijk zijn.
In de dagbladen staan in de afgelopen tijd hele artikelen hoe mensen de oorlogstijd hebben ervaren. Van
kinderen die van Rotterdam naar Drenthe ‘wandelden’ om eten voor het gezin bij elkaar te sprokkelen. Over
mensen die met gevaar voor eigen leven verzet pleegden of mensen hielpen aan een onderduikadres.
Ik lees graag deze verhalen of andere historische verslagen om een beetje te begrijpen wat er gebeurde,
hoe mensen dit ervaren hebben en hoe dapper mensen waren. Zo las ik een boek over hoe ‘gewone’ mensen het einde van de oorlog ervoeren in Duitsland in 1945, toen de Russen en Amerikanen hun steden veroverden. Gewone mensen die niets van de oorlog wilden weten, maar er gewoon in gesleurd waren. Maar
ook verhalen over mensen die hun geloof juist in deze moeilijke tijden behielden of zelfs hebben kunnen
versterken. Mensen als Edith Stein, Titus Brandsma, Dietrich Bonhoeffer en vele anderen. Teksten die zij
in gevangenschap hebben gemaakt.
Titus Brandsma (in de gevangenis van Scheveningen):
O Jezus als ik U aanschouw.
Dan leeft weer, dat ik van U hou’
En dat ook uw hart mij bemint,
Nog wel als een bijzondren vriend.
Edith Stein:
Zonder voorbehoud en zonder zorgen
Leg ik mijn dag in uwe hand.
Wees mijn heden, wees mijn g’lovig morgen,
wees mijn gisteren dat ik overwon.
Vraag mij niet naar mijn wegen van ijdel verlangen,
In uw mozaїek ben ik een steen.
Leg mij op de juiste plaats.
In uw hand leg ik mijn rustig neer.
Dietrich Bonhoeffer:
God, ik roep tot U.
In mij is het duister, maar bij U is het licht.
Ik ben eenzaam, maar Gij verlaat mij niet.
Ik ben angstig, maar Gij kunt mij helpen.
Ik ben onrustig, maar bij U is vrede.
Ik ben neerslachtig, maar bij U is geduld.
Ik versta uw weg niet altijd, maar Gij wijst mij de weg.
Mooie gebeden waaruit vertrouwen in God te proeven is. En hopelijk hebt u er de komende tijd iets aan.
We gaan met zijn allen de zomertijd tegemoet. Kinderen zijn wéér vrij van school (maar deze keer zonder
digitaal schoolwerk te doen) en als het meezit gaan heel veel mensen toch nog op vakantie, de vrijheid
tegemoet; wel heel voorzichtig blijven allemaal. Want het virus, heb ik gehoord, gaat niet met vakantie!!
Ook als u thuis blijft kunt u vrijheid en rust vinden in de natuur om u heen, in uw tuin, op uw balkon, in de
vogel die zijn avondlied zingt. Daarin mogen we soms iets van God proeven.
Een fijne, ontspannen, zomertijd toegewenst en hopelijk tot we elkaar in onze kerken mogen ontmoeten in
goede gezondheid,
Fred Wijnen

KERKDIENSTEN
ZONDAG 26 JULI 2020

ZONDAG 12 JULI 2020
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

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)
9:15 uur Diaken S. Lokken
Viering; toegang op afspraak
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur Pater P.H. van der Veer
Eucharistieviering; toegang op afspraak
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
--------------------------------------------------------------------

14.00 uur woord- en communieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
--------------------------------------------------------------------

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

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

Vooruitblik:
ZONDAG 2 AUGUSTUS 2020

LET WEL

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Diensten (behalve Mariakerk) en
activiteiten zijn vervallen
tot nader bericht
Waar mogelijk zijn er diensten
via internet en kerkradio

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders
Eucharistieviering; toegang op afspraak
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

ZONDAG 19 JULI 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)
9:15 uur Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering; toegang op afspraak

Agenda
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;

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

_________________________________________

Sommige activiteiten hervat
Nu de coronamaatregelen sterk zijn versoepelt zullen ook sommige activiteiten onder specifieke
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voorwaarden - wellicht pas na de vakantieperiode weer kunnen beginnen. Begin deze maand zijn al
enkele vergaderingen gehouden.
► We vragen de organisatoren van alle bijeenkomsten, vergaderingen en repetities te melden:
of zij weer starten en zo ja, wanneer; het liefst ook
met een rooster van data, tijden en plaats. Dan
kunnen we de agenda zo actueel mogelijk maken.

blad aangegeven zijn er in Meeuwenhof nu twee
geestelijk verzorgers beschikbaar. Ikzelf werk op de
maandag vanuit de Meeuwenhof, mijn collega Marije is er op de woensdag OF vrijdag.

Redactie.

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

12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
1 augustus
2 augustus
3 augustus

Romeinen 11:1-12
Romeinen 11:13-24
Romeinen 11:25-36
Matteüs 12:1-21
Matteüs 12:22-37
Matteüs 12:38-50
Matteüs 13:1-23
Matteüs 13:24-35
Matteüs 13:36-46
Matteüs 13:47-58
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
Zacharia 13:2-6
Zacharia 13:7-9
Zacharia 14:1-11
Zacharia 14:12-21
Exodus 25:1-9
Exodus 25:10-22
Exodus 25:23-30
Exodus 25:31-40
Matteüs 14:1-12
Matteüs 14:13-21
Psalm 78:1-16

We hebben het tien verdiepingen tellende gebouw
verdeeld, zodat we beiden vijf afdelingen ‘onder
onze hoede’ hebben.
Zoals vaak het geval is, wanneer je ergens ‘nieuw’
bent, ben ik vooral begonnen met kennismaken. Iedere maandag staat één afdeling centraal, waar ik
die dag in ieder geval kom. In de ontmoetingen daar
merk ik ook nu weer dat mensen het fijn vinden om
elkaar te ontmoeten en om gekend te zijn. Daarbij
zijn ogenschijnlijk kleine opmerkingen van groot belang. Eén bewoner vertelde het zo fijn te vinden gekend te zijn met haar voornaam. “Dat is wie ik ben,
anders verdwijn ik …”. Met een andere bewoner bekeek ik de prachtige tekening in het boek “Een ladder naar de hemel”. De bergen (en de dalen) herinnerden haar aan het leven. “Dat is hoe het gaat, je
bouwt op en gaat weer neer. Zo is het”.
Iedere keer opnieuw verwonder ik mij, hoe treffend
mensen met dementie kunnen spreken. Ik ben nog
lang niet met iedereen bekend, dus ik heb nog veel
mooie ontmoetingen in het vooruitzicht. In het kerkblad zal ik u daarvan zeker op de hoogte houden
Hartelijke groet vanuit Meeuwenhof en Breede Vliet

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Laurens revalidatie ‘Intermezzo Zuid’
(Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam)

Marijke Verzendaal, geestelijk verzorger,
Argos zorggroep, regio Hoogvliet

Dhr. W. Stoutjesdijk, Treknet 8
Verpleeghuis ‘Rijckehove’
(Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle a/d IJssel)

Mw. J. Bouman-Korpershoek, Isoldestraat 11

Breede Vliet / Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

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

Nieuws uit Breede Vliet

…. en een beetje uit Meeuwenhof.
Want sinds half juni is het voor mij weer mogelijk ook
in Meeuwenhof te werken. Zoals eerder in dit kerk
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“Vóór ik het verwijt krijg dat ik fouten ga maken moet
ik zelf ermee ophouden.”

Siloam

Toen hij verhuisde naar een
appartement aan de Othelloweg en beschikte over een
scootmobiel kon je hem (vóór
de coronatijd) soms meermalen per dag tegenkomen in
het winkelcentrum of in de supermarkt met altijd een joviale
zwaai en een gulle lach. Zo
zullen we hem ons herinneren, in grote erkentelijkheid
voor zijn inzet voor het kerkblad.

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

Redactie
_________________________________________

Dank

Digitale vieringen

Blij verrast waren we met de bloemengroet die we
mochten ontvangen vanuit de Dorpskerk.
Hiervoor willen wij hartelijk dankzeggen.
Fam. Ophorst

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.

Lieve mensen, wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle vormen van medeleven, die wij hebben
mogen ontvangen tijdens het leven van onze zoon
Tijme en naar aanleiding van het overlijden van
Tijme.
We zijn erg dankbaar voor alle steun die we in deze moeilijke tijd hebben mogen ervaren.
Rineke en Leon Stolk- Hoogerwerf

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

Iedereen willen wij hartelijk bedanken voor alle lieve
kaarten en andere berichten, die wij mochten ontvangen rond het overlijden van onze kleinzoon
Tijme. Het heeft ons erg goed gedaan dat er vanuit
de gemeente zo wordt meegeleefd.
Tevens willen wij bedanken voor de bloemen uit de
Dorpskerk die wij enkele weken geleden mochten
ontvangen.
Ria en Aad Hoogerwerf

_____________________________________

Frans Tijhuis overleden

Rommel- en Snuffelmarkt

Begin vorige maand ontvingen we al berichten dat
het met Frans niet zo goed ging. Daarna hoorden
we van opname in een hospice. En op 15 juni is
Frans Tijhuis overleden, 86 jaar oud. In de R.K.-rubriek treft u een In Memoriam aan.
Op deze plaats gedenken we hem als medewerker
aan het kerkblad. Vele jaren lang maakte hij (als eerste en enige ooit) deel uit van de ‘plakploeg’,
En zorgde daarbij steevast voor de vrolijke noot en
gezelligheid. Hij verhuisde ook nog mee van de Antwoordkerk naar de Mariakerk, maar op een gegeven
moment nam hij het besluit tot stoppen.

We hebben via een van onze medewerkers heel
veel nieuwe stellingen gekregen.
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Nu zijn we hard aan het werk om alles opnieuw in te
richten.
Vaak krijgen we de vraag wanneer we weer open
gaan voor verkoop. Ons streven is om dat de laatste
zaterdag van september te doen. Opening van 9.30
tot 13.00 uur.

De voorbereidingen om het protocol ‘kerkdiensten
en andere kerkelijke bijeenkomsten’ hierop aan te
passen zijn gestart. Ook zal het, op dit protocol gebaseerde, ‘gebruiksplan kerkgebouw’ op onze website worden geactualiseerd.
Inmiddels is een RIVM-richtlijn gepubliceerd over
koren en zangensembles. Dit bevat waardevolle adviezen die in de actualisering van het protocol zullen
worden meegenomen. De samenzang in kerkgebouwen vraagt om een nadere uitwerking.
De werkgroep 'Zingen in de kerk' publiceerde 1 juli
jl. een advies over zingen en ventilatie en geeft
hierin waardevolle aanwijzingen voor een verantwoorde wijze van zingen in kerkgebouwen. Een citaat uit hun rapport luidt: "Op basis van de bestaande kennis wordt brede gemeentezang nog
steeds afgeraden. Als u echter toch zingt, doe dit
dan in een grote monumentale kerk, als het gaat om
een middelgrote kerk (oppervlakte 500 m2) moet er
een uitstekend ventilatiesysteem aanwezig zijn of
doe het buiten. In een kleine kerk (minder dan
1000m3 en lager dan 4 m) kan 'eigenlijk niet veilig
gezongen worden.”

Voorlopig volgen we de algemene richtlijnen die nu
geldig zijn. Daarom maximaal 10 bezoekers tegelijk
naar
binnen;
handen
desinfecteren
(of
handschoentjes meenemen) en voldoende afstand
houden van elkaar

Zowel uit het advies van het RIVM over koren als in
het advies van deze werkgroep komen de volgende
belangrijke aandachtspunten naar voren:
Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang
De grootte c.q. omvang van het kerkgebouw spelen
een belangrijke rol bij de mogelijkheden die er zijn
om samen te zingen
Toepassing van de bestaande regels over afstand,
reservering en gezondheidsvragen en hygiënevoorschriften blijft noodzakelijk. Ook indien het aantal
bezoekers onder de 100 personen blijft maar er wel
gezongen zal worden.
De werkgroep ‘Zingen in de kerk’ kondigt voor midden volgende week een ‘rekenhulp’ aan die kan worden gebruikt bij het beantwoorden van de vraag “Is
mijn kerkgebouw groot genoeg om te kunnen zingen?” Zodra deze online rekenhulp beschikbaar is
zullen we daarnaar verwijzen.

Wilt u nog spullen brengen, neem dan per telefoon
contact op met: Martin Sundquest (010-4166675)
of Jan Groot Bramel (06 38 222 469).

In de tweede week van juli zal een aangepast protocol voor kerkdiensten in gemeenten van de Protestantse Kerk en een daarop gebaseerd format voor
gebruiksplan worden gepubliceerd op deze website.
Deze aangepaste stukken zijn een advies aan alle
(wijk)kerkenraden. Zij kunnen deze stukken gebruiken voor toepassing in de plaatselijke situatie, zodat
met ingang van zondag 12 juli a.s. waar mogelijk, op
een zo verantwoord mogelijke
manier, samen gezongen kan worden tot Gods eer.

Uit de Protestantse Kerk - 1
Samen zingen in de kerk weer mogelijk
Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en
levensovertuiging weer toegestaan mits daarbij de
RIVM-richtlijnen worden opgevolgd.
Deze beslissing van de minister van VWS wordt
vastgelegd in de noodverordeningen die de veiligheidsregio’s op zijn aanwijzing vaststellen.

(Zie ook bladzijde 18)
_________________________________________
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Waar kies jij voor? (Matteüs 13, 44-52)

• 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 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, administrator;
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

Nationale Bedevaart
Vier mee - 11 juli - via de livestream

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 ur
• 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.

Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart
meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van
Gorcum. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Maar de organisatie zorgt ervoor dat iedereen
deze bijzondere dag kan meemaken.

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg
Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0658865935, e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com
Vieringen: tijdelijk gesloten.
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De eucharistieviering van de Nationale Bedevaart
wordt live gestreamd. Zo is het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis. Zij stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus.
Ook vandaag de dag worden mensen vervolgd en
gedood, omdat ze getuigen van hun geloof in Jezus.
‘Getuigen van het Woord’ is het thema van de viering van de Nationale Bedevaart. Kardinaal Eijk is
hoofdcelebrant. Bisschop Van den Hende concelebreert. De Nationale Bedevaart sluit met het thema
aan bij het Jaar van het Woord van God, dat wordt
gehouden in het bisdom Rotterdam.

waren in het verleden en zijn in het heden en de toekomst, van nature bestemd voor het gemeenschappelijk welzijn van de mensheid. Er moet zorg zijn
voor de kwaliteit van het leven van de medemens,
met inbegrip van de toekomstige generaties.
Zorg voor de heelheid van de schepping is al sinds
1971 als thema expliciet aanwezig in het leergezag
van de Kerk, in de katholieke sociale leer. Verschillende pausen spraken erover en het meest recent
paus Franciscus in zijn encycliek. De titel ‘Laudato
si’’ is ontleend aan het Zonnelied van de heilige
Franciscus van Assisi. De paus schetst hierin de
huidige ecologische crisis, wijst op de diepere oorzaken en het gedrag van mensen. En hij roept op tot
bekering vanuit een integrale ecologie, inclusief de
beschermwaardigheid van het menselijk leven
vanaf het eerste begin tot aan het einde.
De jongeren konden vragen stellen via de whatsapp-groep van het jongerenpastoraat. Mogelijk niet
geheel los van de context van de afgelaste barbecue was een van de vragen voor de bisschop of je
als katholiek vegetariër moet zijn. De bisschop legde
uit dat dit geen verplichting is vanuit het geloof, maar
dat je vanuit je geloof wel tot die keuze kunt komen.
Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler, vertelde bij de livestream over het voornemen om na de
zomer de Tour of Faith weer te hervatten met bijeenkomsten.

De uitnodiging om de Nationale Bedevaart mee te
maken is dit jaar vernieuwd. Er is een nieuwe huisstijl voor de poster en de advertentie voor parochiewebsites en parochiebladen.
De custos van het heiligdom, pastoor Jack Glas,
zegt daarover: “Het is een poster met een krachtige
uitstraling, die de historische gebeurtenissen in
Brielle en de geschiedenis van de Martelaren van
Gorcum combineert met onze opdracht nu: Getuigen van het Woord van God.” In het ontwerp van de
poster zijn de namen van de negentien Martelaren
van Gorcum verwerkt doordat de eerste letter van
hun naam is opgenomen. De kleur rood verwijst
naar hun martelaarschap.

Hoogvliet / Pernis

De viering van de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 11 juli is vanaf 11.00 uur te volgen op:
www.martelarenvangorcum.nl.
Op deze website vindt u meer informatie.

Nieuws uit het bisdom
Tour of Faith over Laudato si’:
Moet je vegetariër zijn als katholiek?
Op zondag 28 juni vond de laatste Tour of Faith van
het seizoen plaats. In plaats van de barbecue, waarmee het jaar anders zou zijn afgesloten, werd de
Tour of Faith vanwege het coronavirus nogmaals
gehouden als livestream. Bisschop Van den Hende
hield een catechese over ‘Laudato si’, de encycliek
van paus Franciscus (2015) over de zorg voor ons
gemeenschappelijk huis.
De bisschop vertrok bij zijn catechese vanuit de Bijbel. Genesis vertelt hoe God hemel en aarde schiep
en de mens als zijn beeld. De Bijbel brengt tot uitdrukking dat de mens onderscheiden is van de andere schepselen. Maar er bestaat een solidariteit
onder alle schepselen op grond van het feit dat ze
alle dezelfde Schepper hebben en dat alle geordend
zijn om Hem te verheerlijken.”
De schepping beheren wil zeggen dat je op de juiste
manier gebruik maakt van al wat geschapen is. De
dieren, de planten en de onbezielde wezens

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling: in deze coronatijd is de kerk met beperking
open voor rust, gebed, stilte en meditatie:
alleen op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Parochiesecretariaat: alleen per telefoon 4723115
bereikbaar op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur;
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl
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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. Ma-

gezin, en ook voor de gezelligheid die hij had ondervonden van heel veel mensen die hij ontmoet had
op zijn levenspad.
Hij vond veel steun in zijn geloof. Daarbij was Gods
nabijheid en Jezus als zijn herder voor hem een
vaste basis. Daar putte hij kracht uit in de ‘zware’
periode na het overlijden van zijn vrouw Lies en ook
toen hij te kampen kreeg ziektes.

ria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

In rust ontving hij het Sacrament van de Zieken en
vol overgave nam hij afscheid van zijn gezin en
naaste familieleden.
Vanwege de Corona maatregelen kon bij zijn danken afscheidsdienst alleen zijn gezin aanwezig zijn.
Gelukkig konden familieleden in Twente en ook anderen die dienst nog wel meebeleven via livestream.
Dat hij nu geborgen mag zijn in Gods liefde en vrede.

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.

Ben van Dam

In Memoriam

Uit de deelparochie

Franciscus Johannes Tijhuis.
Frans werd geboren op 15 april 1934 in Twente en
overleed op 15 juni 2020.
Hij is bijna zijn hele werkzame leven medewerker
geweest van de Nederlandse Spoorwegen en dan
met name als rangeerder. Toen de werkzaamheden
in zijn vak in Twente minder werden, durfde hij het
aan om, samen met zijn vrouw Lies en zijn vier kinderen, te verhuizen van het gezellige, dorpse
Twente naar Hoogvliet. Jarenlang woonden ze op
het H.M. van Randwijkpad 4.

Zondagvieringen
Mariakerk
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
Om een viering in de Mariakerk bij te wonen dient u
zich hiervoor wel telefonisch bij het secretariaat aan
te melden op vrijdag tussen 9:30 uur en 11:30 uur
via de telefoon: 010 4723115 (gebruik geen voicemail!!!)

Frans had een typisch Twentse uitstraling en gewoonte: hij was gezellig en maakte met iedereen
graag een praatje. Als Lies, hem om een boodschap
stuurde op de Binnenban, wist ze nooit wanneer hij
weer thuis zou komen. Altijd kwam hij wel een of
meerdere goede bekenden tegen en maakte dan
graag een praatje.
Frans hield, waar maar mogelijk, het stuur van het
leven in eigen handen. Dat gold voor zijn beslissing
om met Lies te trouwen; dat gold ook voor de ‘STAP’
van Twente naar Hoogvliet; dat was ook van toepassing voor zijn inzet om een eengezinswoning te bemachtigen; toen hij ouder werd, besliste hij zélf om
te verhuizen naar een flat aan de Othelloweg; zijn
laatste beslissing nam hij in het Maasstadziekenhuis
om - toen bij hem darmkanker was geconstateerd af te zien van ingrijpende behandelingen en te kiezen voor een rustige laatste fase in hospice De
Waterlelie in Spijkenisse.
Frans zette zich ook in voor de parochie: hij werkte
in de tuin rond de pastorie en was 19 jaar trouwe
plakker van stickers op het Kerkblad voor Hoogvliet.
Met overtuiging zei Frans: “Ik heb een mooi leven
gehad!” Dat gold voor het gezin, waaruit hij geboren
was, voor zijn huwelijk met Lies, voor zijn
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Zo. 12 juli
09.15 uur
Voorganger:
Koster:
Lector:

4de Zondag door het jaar.
woord- en communieviering
diaken S. Lokken
L. Janssen
C. Hendriks

14.00 uur

woord- en communieviering voor
de Antilliaanse gemeenschap

Zo. 19 juli
09.15 uur
Priester:
Koster:
Lector:

5de Zondag van de zomer.
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
W. Tempelaars
A. van der Heijde

Zo. 26 juli
09.15 uur
Priester:
Koster:
Lector:

6de Zondag van de zomer.
Eucharistieviering
Pater P.H. van der Veer
W. Tempelaars
C. Hendriks

Zo. 2 aug.
09.15 uur
Priester:
Koster:
Lector:

Beperkt in de week open

7de Zondag van de zomer.
Eucharistieviering
pastoor J.C.F.M. Smulders
L. Janssen
A. van der Heijde

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.
Wel moet rekening gehouden worden met de coronavoorschriften, waaronder de afstand van 1,5 m.

Jarigen: zie bladzijde19/20..

Overledenen

Landelijk kerknieuws

Overleden op:
15 juni: Franciscus Johannes Tijhuis, 86 jaar
16 juni: Ofélia Isabel Silva-Bento, 85 jaar
17 juni: Johanna Maria van Middelkoop-Tenwolde,
82 jaar
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.

Mgr. De Korte pleit voor mildheid en

barmhartigheid in debatten zoals over racisme
In een column in het Nederlands Dagblad van 23
juni pleit mgr. De Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie,
voor mildheid en barmhartigheid in onder meer het
huidige debat over racisme.
De bisschop signaleert toenemende polarisatie:
‘geen aanvaarding en verbinding, maar wantrouwen
en uitsluiting zijn tekenend voor deze gepolariseerde situatie.’
‘De laatste weken hebben onze media veel bericht
over racisme en discriminatie’, schrijft mgr. De
Korte. ‘Na de tragische dood van een zwarte man
door politiegeweld in de Verenigde Staten is een golf
van protest over heel de wereld gegaan. En vanuit
christelijk perspectief terecht. \

Weer op zondag naar de kerk
Op de persconferentie van het kabinet op woensdag
24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen.
Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het
samenkomen in onze kerk. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli
maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze
grens onder voorwaarden losgelaten. De beschikbare ruimte echter wordt bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig kan zijn.
Gezien de anderhalve meter afstand schatten wij
dat nu in onze Mariakerk ongeveer plaats is voor 80
personen.
De voorwaarde is wel dat u vóóraf moet reserveren,
dat u wordt gevraagd of u gezondheidsklachten
heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus.(heeft u die, dan kunt u niet de viering bezoeken!). U krijgt een plaats aangewezen. U mag
niet zelf een plaats uitkiezen. Gezinsleden kunnen
bij elkaar zitten. Voor hen is een aantal grotere
plaatsen beschikbaar. Voor wie alleen komt zijn er
éénpersoonsplaatsen beschikbaar. Zonder reserveren kunt u de viering niet bijwonen en zult u helaas
bij de deur de toegang geweigerd worden. Ook zal
nu weer anderhalve meter afstand van elkaar houden de regel zijn.
Bij het ter communie gaan wordt vooraf verteld hoe
dit zo veilig mogelijk kan gebeuren. Via het middenpad loopt u naar voren en via het zijpad terug. Eerst
gaan de mensen aan de linkerzijde van de kerk ter
communie en daarna de rechterzijde. Ook hier weer
anderhalve meter afstand van elkaar houden!
Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen
zingen is nog niet afgerond. Er kan dus helaas niet
door de kerkgangers worden gezongen. Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer
mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden
door de overheid later nog bekendgemaakt.

Er is immers sprake van marginalisatie en er zijn
machtsverschillen, gekoppeld aan kleur en herkomst. Dat zou niet moeten mogen, want God is de
Schepper van alle mensen en Hij bemint ieder van
ons.’
De bisschop pleit voor dialoog en ontmoeting nu in
dit debat de spanningen hoog oplopen. Bijvoorbeeld
tafels van dialoog en ontmoeting waar het gaat over
de verschillen van mening rondom Zwarte Piet.
“Daarbij worden stellingen geponeerd en er wordt
niet of nauwelijks geluisterd naar de ander, Zwarte
Piet als voorbeeld van racisme versus Zwarte Piet
als voorbeeld van onze Nederlandse identiteit. Een
compromis lijkt mij echter goed mogelijk. Wordt de
Nederlandse identiteit echt aangetast als Zwarte
Piet evolueert tot een roetveegpiet?” De bisschop
verwacht dat het heilzaam zal zijn als door tegenstanders in dit debat pijn en zorgen in dialoog worden gedeeld.
De referent voor Kerk en Samenleving sluit af met
een verwijzing naar de paus: “Paus Franciscus
spreekt regelmatig over een revolutie van de tederheid. Graag houd ik een pleidooi voor mildheid en
barmhartigheid in de huidige kerkelijke en maatschappelijke debatten zoals onze God mild en
barmhartig is voor ieder van ons en de zon laat
opgaan over goeden en slechten.
(Bron: Actueel)

_________________________________________

Beheer- en pastoraatgroep Mariakerk
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Jeugdblad extra

Wees niet bang, Ik ben bij je! – Matteüs 10, 26-33
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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: mw. M. Groot Bramel-Smaling, tel. 4380618;
e-mail: voorzitterdiaconie@kerkhoogvliet.nl
Secretaris: mw. M.E. Groenendijk-Mulder,
tel. 4161755; e-mail: groenendijk187@hetnet.nl
Penningm.: W.L.A. Snel, tel. 06-51485244.
e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

ADRESGEGEVENS

KERKENRAAD

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

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:

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33

▪ 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

• 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

Eerst met vader, moeder en de broers en zussen.
Toen een groot deel van het gezin was uitgevlogen,
bleef Jannie in het ouderlijk huis wonen. Ze nam als
vanzelf een groot deel van de zorg voor haar ouders
op zich. Het ‘zorgen-voor’ hoorde bij Jannie, want
behalve de zorg voor haar directe naasten, heeft
ook menig jonge moeder (en vader) Jannie aan het
kraambed gezien. Zorgen was haar werk, de thuiszorg, maar vooral in de kraamzorg. En ook heel wat
neefjes en nichtjes mochten de eerste dagen van
hun leven zorg ontvangen van tante Jannie.

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.

Zij zorgde ook voor zichzelf, zoals we dat tegenwoordig zouden zeggen. Ze was een actieve vrouw
die graag eropuit ging, Jannie hield van zwemmen
en van wandelen, ze was een echt buitenmens en
ging ook graag skiën in de bergen.
Die bergen vormden de achtergrond voor onze
woorden tijdens de uitvaartdienst. Want hoewel bergen kunnen zorgen voor plezier, kunnen ze ook veranderen in een bedreiging. Het leven gaat lang niet
altijd bergopwaarts. Ook Jannie heeft dat ervaren.
Juist op die momenten gaven de woorden van God,
zoals bezongen in psalm 121 kracht.
Want op momenten dat de vraag klonk hoe de weg
in het leven verder zou moeten gaan, was daar de
belofte van God, dat Zijn hulp er zou zijn. Op één
van de laatste dagen in Breede Vliet mochten we dat
voor Jannie nogmaals bevestigend uitspreken:
“onze hulp is in naam van de HEER”.
Deze belofte gaf Jannie de kracht om de weg in het
leven te gaan, ook wanneer deze weg door dalen
ging.

Attentie taakdragers
Vul tijdig uw taak in op het takenrooster, zodat
daarop gebaseerde publicaties actueel zijn.
Ruilingen of aanpassingen – ook op korte termijn
- dienen meteen te worden opgenomen, zodat bij
contacten geen misverstanden ontstaan.
In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met
privacygevoelige gegevens bijeen gezet op een afzonderlijke bladzijde.
In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

Taakdragers
Ambtsdragers
Bij de digitaal uitgezonden diensten zijn zo weinig
mogelijk mensen betrokken uit voorzorg.
In de regel zijn dat, naast de voorganger, twee ouderlingen en twee diakenen. Helaas waren de namen van het team voor de periode 12 juli - 2 augustus niet op tijd bekend om hier te vermelden. De beamerbedienden zijn: 12 juli - Marijke Dirven; 19 juli:
Marianne van der Maar; 26 juli: Annelies Bakker..

Het vertrouwen in en de dankbaarheid om Gods
steun, vond zijn weerklank in de vele liederen die zij
heeft gezongen. Jannie hield van zingen en is lid geweest van verschillende koren. Met haar stem zong
zij God toe, in kwade dagen, maar juist ook in goede
dagen. Veel liederen kende Jannie uit het hoofd, de
teksten woonden in haar hart. Dit gaf haar steun ook
in de jaren dat zij vanwege haar dementie nu zelf zorg
nodig had. De liederen van dankbaarheid en kracht
bleven hun weerklank vinden.

In Memoriam

Zingen is wederkerig: je kunt ook toegezongen worden. Nog op de 90ste verjaardag van Jannie lieten
zussen, zwager, neefjes en nichtjes buiten Breede
Vliet hun verjaardagslied klinken.
Zij genoot er intens van. Tijdens de uitvaartdienst
hoorden we de liederen die Jannie vertrouwd waren
klinken. Wijzelf waren beperkt in ons zingen, maar
andere digitale stemmen hielden voor ons de
lofzang gaande.

Jannetje Beukelman

“De HERE zal uw uitgang en uw ingang
bewaren van nu aan tot in eeuwigheid”
In vertrouwen op deze psalmwoorden heeft Jannie
Beukelman geleefd en is zij op 11 juni in de hoge
leeftijd van 90 jaar gestorven.
Jannie was één van die echt oud-Hoogvlieters. Ze
is geboren aan de Jan de Raadtkade.
Op de dag van haar uitvaart stond haar familie aan
het einde van die straat gereed om haar te ontvangen, nadat ze nog eenmaal langs het ouderlijk huis
was gereden. Ruim 80 jaar van haar leven heeft ze
daar gewoond.

Zo klonk het ook in de psalm die we lazen. Toen de
reiziger zich afvroeg waar de hulp vandaan kwam,
was daar niet alleen het eigen antwoord, maar was
er ook een bevestiging te horen: inderdaad de
HERE is uw bewaarder.
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Jannie zal gemist worden, als zus en schoonzus, als
tante, als gemeentelid en als naaste.
Dat wij elkaar, in dat gemis, ook mogen blijven toezingen dat onze hulp is van de HEER. Hij zal zijn
belofte van nu aan tot in eeuwigheid ons te bewaren
zeker waar maken.
Moge, in navolging van Jannie, ook wij dat van
harte ervaren.

Wat mij betreft met de Bijbelkring en de Ouderengesprekskring. Nu ik het daarover heb - zal ik dan maar
twee startdata noemen? De Ouderengesprekskring
begint dan weer op donderdag 10 september. De
Bijbelkring een paar dagen later, op dinsdag 15 september. Vanwege de anderhalvemetersamenleving
(past niet op het scrabblebord) moeten we misschien wat improviseren, maar dat komt vast wel in
orde.
Maar verder? We dachten eerder al even na over
een startzondag, ook al zo normaal geworden. Maar
wat is daarbij het nieuwe normaal? We nemen ons
voor om op 18 oktober iets te organiseren. Maar of
dat ook echt doorgaat? Dat weten we pas later.
Maar ik zou zeggen: schrijf de datum
alvast op, je kunt hem later altijd nog doorstrepen.

Marijke Verzendaal, uitvaartspreker

DiacoNieuws
Vergaderingzaken
En dan is het nu al weer 1 juli geweest. Wat gaat de
tijd toch snel. De tweede diaconievergadering in coronatijd zit er al weer op.
Alle diakenen waren we blij dat weer bij elkaar konden
komen. Fijn dat ook dat Mieke er weer bij kon zijn na
een periode van ziekte en een val. U
leest hier meer over in haar eigen stukje.

Hopelijk kunnen we in het nieuwe normaal elkaar op
een goede manier ontmoeten. Immers, de mens is
een sociaal wezen en ook nog eens ongeneeslijk
godsdienstig (om maar een paar clichés te noemen). En aan beide zijn we de afgelopen maanden
wat onze gemeente betreft op een bijzondere manier toegekomen - of juist niet. We merken hoe belangrijk het is om ook in ons geloof sociaal te kunnen
zijn. Mag dat alsjeblieft weer zo normaal mogelijk
worden!
Voorlopig is dit het dan; daarmee gaan we de
zomer in. Daarbij wens ik u alle goeds toe!

Waar hebben we het zoal over gehad.
Over het avondmaal in coronatijd en we zijn ook wel
heel nieuwsgierig hoe u het vond om dit thuis te vieren. Als u kan en wilt mag u mij daarover bellen (telefoon 4380618) of mailen naar: het e-mailadres:
voorzitterdiaconie@kerkhoogvliet.nl.
Als u wilt bellen doe dit dan na 19.00 uur.
Ook over een avondmaal met meerdere personen
hebben we al nagedacht. Daarover hoort u te zijner
tijd meer.
Verder stond het vervoer naar de kerk, dat tot voor de
corona gebeurde met auto’s, op de agenda. We gaan
onderzoeken of dit op een andere manier kan.
De diakenen hebben ook in de vakantietijd nog wat te
doen. Zij zullen nadenken over welke doelen en acties
we structureel willen ondersteunen.
In onze vergadering in september gaan we hiermee
dan aan de slag.
Namens de diaconie wens ik u een zonnige zomertijd toe.

Ds Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Nog steeds niet…
……en we hadden het weer zó gehoopt. Als ik vragen van u kreeg in een telefoongesprek, dan klonk
mijn antwoord ook ietsje hoopvoller dan ooit in de
afgelopen maanden. Want….we mochten immers
weer, van het RIVM...?! We werden, als kerkdiensten, speciaal nog genoemd door onze minister-president. We begonnen zelfs een klein beetje blij te
worden.
We waren al aan het rekenen geslagen: Hoeveel
mensen kunnen er in de Dorpskerk, op anderhalve
meter van elkaar? Dat bleek al wel een beetje tegen
te vallen. Opzij, voor én achter anderhalve meter…..
dat zijn er minder dan 60. Als we het veilig willen
houden…..en zuinig op elkaar willen zijn….en daarover is geen enkele twijfel, dat willen we gewoon.
MAAR,….we mogen ook nog steeds niet zingen. Dus
áls we dan al, met, laten we zeggen, 50 mensen bij
elkaar zijn, en we hebben dienst met elkaar….dan
mogen we níet meezingen met de muziek die gespeeld wordt. Want dat kan gevaarlijk zijn voor de
mensen die achter en voor u staan, en opzij. Wij zijn,
met elkaar als gemeente van Christus best kwetsbaar, en we móeten zuinig zijn op elkaar.

Marieke Groot Bramel

Vanuit de Aalkaar pastorie
Als de vakanties voor de deur staan is het normaal
om vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen, voor
als de vakanties weer voorbij zijn.
Zo normaal als dat mag zijn komt het daar ditmaal
niet echt van. Zoals het er nu uitziet weten we nog
niet, wanneer we weer met alle gewone dingen verder kunnen. Nou ja, heel voorzichtig aan beginnen
we weer met wat bezoekwerk en we zullen weer
kunnen vergaderen en we kunnen vast wel weer
met kringen beginnen.
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In de kerkenraad gaan we het hier met elkaar over
hebben, en de besluitvorming hierover vindt plaats
ná de kopijdatum voor dit kerkblad. U zult hier in
ieder geval meer over horen.

Tja, zo gaat dat tijdens zo’n crisis. Het ergste lijkt nu
gelukkig voorbij, want bij sommige winkels was het
alcohol percentage in het desinfecterende spuitflesje zo hoog dat je er verslaafd door zou kunnen
raken als dat nog veel langer had geduurd.
Pffff…gelukkig heb ik de drang om na de boodschappen meteen een glas wijn te drinken goed
kunnen weerstaan en heeft het desinfecteren met al
die alcohol houdende middelen geen invloed op
mijn drankgebruik gehad

Vakantie…??
Gelukkig hoor ik zo hier en daar van mensen die met
vakantie gaan. En het is wel heel fijn dat dat weer
kan. Even weg, even andere muren zien dan die van
je eigen huis. Des te wranger voor hen die, op wat
voor manier dan ook, daar de mogelijkheden niet
voor hebben. Hopelijk kunt u de creativiteit aanboren om er toch iets van te maken in de zomer die
voor de deur staat.
Helaas (vooral voor de thuisblijvers) gaan de Zomeractiviteiten ook niet door. De IAC had alweer wat
leuke en goede ideeën, maar ook dit alles moet
zwichten voor de coronamaatregelen.
Onze eigen vakantie is, zoals die van velen, geannuleerd. Wel vervangen door een andere, met een
andere bestemming en met een andere lengte. Dat
is nog niet aan de orde, tegen de tijd dat het zover
is hoort u dat wel.

Ik dwaal af, dus terug naar de vergadering van 8 juli.
In juli vergadert de kerkenraad toch nooit? Dat klopt
helemaal, maar omdat we elkaar maanden niet hadden gezien en gesproken was in de juni vergadering
afgesproken om ook in juli nog een keer te vergaderen. Uit die vergadering kan ik nu (1 juli) natuurlijk
nog niets melden, maar als het goed is, hebben we
het met elkaar gehad over ons coronaprotocol.
Daarin is uitgewerkt welke maatregelen we nemen
om verspreiding van het virus te beperken als we de
kerk weer openen en activiteiten gaan opstarten.
Hoe dat eruit gaat zien weet ik nog niet want toen ik
dit schreef moest de kerkenraad het protocol nog
behandelen. Maar als het door de kerkenraad wordt
goedgekeurd, dan hebben we een stuk in handen,
waarmee we verder kunnen. Dan is geregeld hoeveel mensen er (nog steeds zonder zang) naar de
kerk mogen komen. Wat de looproutes zijn, gebruiksregels voor de toiletten en de garderobe, een
paal met desinfecterende gel bij de deur, mensen
die u bij de deur vragen of u hoest of verkouden
bent, stickers op de vloer om de looprichting te wijzen enzovoorts. Houd u de medededelingen en
onze website dus in de gaten.

Pastoraat
Als u dit leest zijn we met de Pastorale Medewerkers
bij elkaar geweest. Op anderhalve meter afstand, in
De Aanbouw, voor overleg. Natuurlijk waren we met elkaar in contact gebleven, per telefoon
en per mail. Maar elkaar zien en spreken is toch
prettiger.
Verder heb ik niet heel veel nieuws te melden. Ik
wens u allen Gods zegen toe. Blijf gezond!!
Ds. Viola Huls

GOEEEEEIEMORGEN…!

Gebeurt er totdat het protocol er is dan helemaal
nog niets? Natuurlijk wel, de Voedselbank is nooit
dicht geweest, zij hebben het in de crisistijd alleen
maar drukker gekregen. Als u bedenkt dat zij ook
met al die coronamaatregelen te dealen hebben,
dan zal het u duidelijk zijn dat daar topsport wordt
bedreven. Petje af, want het eind is nog niet in zicht.

Beste Zusters en broeders,
als u dit leest dan is het al weer bijna drie weken geleden dat minister president Rutte en vicepremier De
Jonge hun laatste persconferentie hielden. Het ging
toen vooral over de versoepeling van de maatregelen die over ons waren uitgestrooid tijdens de corona
crisis. We zien het ook gebeuren; terrassen vullen
zich geleidelijk weer, winkels worden weer drukker er
zijn wat meer files en we mogen met meer mensen
bij elkaar komen zolang we maar anderhalve meter
van elkaar verwijderd zijn.

Als u moppert (doe ik ook wel eens) over de ‘beperkingen’ door de coronacrisis, denk dan maar eens
aan al die mensen die in de rij staan voor een voedselpakket en aan alle mensen die onder leiding van
Aad Hoogerwerf elke vrijdag in de weer zijn om de
mensen, die het om uiteenlopende redenen minder
getroffen hebben, te helpen, dan stort u vast spontaan een extra gift om hen een hart onder de riem te
steken, maar dat terzijde.

Als u dit leest heeft de kerkenraad haar 2e vergadering al gehad. We vergaderden nog steeds in
schoolklas opstelling en natuurlijk hielden we ons
strikt aan de maatregelen wat betreft afstand, contact en hygiëne.

Behalve de Voedselbank zijn de verschillende geledingen, zoals diaconie, CvK, Klein Pastoraal Overleg, kerkenraad en moderamen al weer begonnen
met vergaderen in De Aanbouw. En als u dit leest
dan liggen de plannen klaar om bijvoorbeeld de
‘Open Dorpskerk’ weer op te starten en

Even wat anders, heeft u ook van die schrale handen? Ik wel. Vermoedelijk komt dat van het vele
handenwassen en het gebruik van al die desinfecterende middelen die je bij winkels moet gebruiken om
het karretje schoon te maken.
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De Aanbouw weer (voor verhuur) te gebruiken. Verder zullen ook onze predikanten en het pastorale
team weer voorzichtig zijn begonnen met het plannen van echte bezoeken. Dat doen we natuurlijk alleen als beide partijen het over het bezoek eens zijn.
Voelt u zich nog niet veilig genoeg of durft u gewoon
nog geen bezoek te ontvangen dan schuiven we het
gewoon door en wordt het een telefoongesprek, dat
kan allemaal….. maar het begin is er in elk geval en
daar wordt een mens weer blij van,… ja toch?

Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale
oecumene en een leven lang leren als gelovige.
Bijna de voltallige generale synode kan zich hierin
vinden en schaart zich achter de nieuwe visie.
Om tegemoet te komen aan de gemaakte opmerkingen zegt scriba ds. René De Reuver toe dat in samenspraak met de Generale Raad van Advies (GRA)
de visienota wordt aangevuld. De nieuwe visienota
geeft richting en biedt perspectief voor kerk-zijn in de
huidige Nederlandse context, aldus scriba De Reuver. Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor
het gesprek binnen de eigen gemeente
over de visienota beschikbaar.

Totdat de crisis afgelopen is moeten we maar doen
wat veel mensen doen, die meespelen met de postcodeloterij: fantaseren over wat er allemaal mogelijk
wordt als je een leuke prijs wint … .
Ziet u het voor u?......
GOEEEEIEMORGEN de kerk is weer open…

Genade als grondtoon
Deze visienota actualiseert en concretiseert
‘Kerk2025’, de beweging die de Protestantse Kerk
enkele jaren geleden heeft ingezet. ‘Van U is de toekomst’ wordt vertaald in concreet beleid voor de kerk
als geheel en voor de dienstverlening aan lokale gemeenten. De nadruk in de visie ligt op genade als
bevrijdende grondtoon. “Het komt in onze tijd aan op
lege handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid en
concentratie op God”, aldus ds. De Reuver. “De kerk
is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk
leeft van de verbondenheid met Jezus Christus.
Waar Jezus is, daar is de kerk.”

Rein Hallema, voorzitter kerkenraad.

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

▪ Kerkelijke Stand
[Zie bladzijden 20/21]

▪ Giften (contant)

In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van
een kerk rond twee altaren. De Reuver: "Het ene altaar staat in de kerk en het andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de
‘liturgie van het dagelijks leven."

Diaconie
• algemeen:
€ 24,00 (collectebonnen) van NN via mw. Kloeg
€ 31,50 van NN via mw. Langbroek
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 10,00 collectegeld via mw. Van Lunteren
• avondmaalsgave:
€ 5,00 collectegeld via mw. Van Lunteren

Kerk in een veranderende context
We leven in een tijd waarin Nederlanders ‘klagend
gelukkig’ zijn, maar grote maatschappelijke ontwikkelingen het gevoel van onzekerheid voeden. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstellingen in de samenleving toenemen. De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te
verkruimelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers. Met name bij jongeren is er een verlangen
ergens bij te horen.
De Reuver: “Als kerk sluiten we onze ogen niet voor
zorgelijke ontwikkelingen. Veel gemeenten zijn bevangen door kramp vanwege de krimp. Hoe houden
we het vol?” In deze context is de Protestantse Kerk
actief als kerk, aan het begin van een nieuw decennium. “Daarin gebeurt ook veel goeds, in en buiten
de kerk. Laten we om te beginnen daarom eens dik
onderstrepen dat we dankbaar mogen zijn voor wat
God ons geeft, in vrijheid en(relatieve) welvaart.”

Kerk
• algemeen
€ 24,00 (collectebonnen) van NN via mw. Kloeg
€ 31,50 van NN via mw. Langbroek
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 10,00 collectegeld via mw. Van Lunteren
• orgelfonds
€ 12,00 (collectebonnen) van NN via mw. Kloeg
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________

Uit de Protestantse Kerk - 2
(Bron: www.protestantsekerk.nl; zie ook blz.7)

● Synode schaart zich achter nieuwe
visienota ‘Van U is de toekomst’

Meer dan inzoomen op moment op 19 juni
De synodevergadering vond in een unieke setting
plaats. Geheel volgens de coronarichtlijnen zijn op

Met de visienota zet de Protestantse Kerk een nieuw
perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat.
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Roeping van de kerk
In het rapport worden gemeenten en diaconieën opgeroepen vrij beschikbaar vermogen te gebruiken
ten dienste van de roeping van de kerk: de woordverkondiging en de dienst aan de samenleving. De
eerder besproken visienota spreekt hier ook over: in
de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is
de grondtoon. Het is de roeping van de kerk om daar
te zijn waar de Geest haar leidt en Jezus zich laat
vinden. Na de uitwerking van Kerk 2025 wordt deze
lijn voortgezet; de blik blijft naar buiten in het belang
van de kerk, haar leden en voor de samenleving.
Met de duidelijke oproep van de synode aan plaatselijke gemeenten om beschikbaar vermogen
dienstbaar te maken aan de roeping van de kerk en
daar zo in geloof handen en voeten aan te geven.

vier locaties in het land (Leeuwarden, Doorn,
Utrecht en Tilburg) maximaal 30 leden bijeen. Onderling contact is er via beeldverbinding. De nota
was al grotendeels klaar voor de kerk te maken
kreeg met de coronacrisis. De Reuver: “Dit visiedocument doet méér dan inzoomen op het moment.”
Tegelijk erkent hij dat door het coronavirus alles anders is geworden. “Dat kan gevolgen hebben voor
hoe de visienota door plaatselijke gemeenten
uitgewerkt zal worden.”
Focus op meer dan alleen kerk-zijn
De komende jaren investeert de Protestantse Kerk
in Nederland in het versterken van de plaatselijke
gemeente als Woord- en tafelgemeenschap. De
Reuver: “We verlangen ernaar dat het Woord zo
wordt gehoord en vertolkt dat het in deze tijd klinkt
als een ontdekkend, bevrijdend en hoopvol woord
van genade.” Ook wordt de focus gelegd op de kerk
als gebedsgemeenschap en wordt gestreefd naar
een vernieuwde cultuur van gebed in eredienst, aan
kerkelijke vergadertafels, in kleine kring en in persoonlijk gebed. Daarnaast wordt gewerkt aan een
kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. Daarbij wordt geput uit de rijke traditie van
de kerk van alle tijden en plaatsen, die de laatste
decennia een enorme verbreding heeft ondergaan.
De Reuver: “Als kerk willen we ons oefenen rond de
vraag waar Christus zich laat vinden en waar Hij ons
roept Hem te volgen. Hoe dien ik God in mijn leven
van alledag?”

Unaniem aangenomen
Enkele leden van de generale synode hebben kritische opmerkingen en gingen tijdens de synodevergadering daarover met elkaar in gesprek. Communicatie over wat gemeenten al doen is een punt van
aandacht. Als gemeenten laten zien wat zij doen
voor de omgeving en elders, zal daar een positieve
werking vanuit gaan. Dat geldt binnen de eigen
kring, maar zal ook anderen inspireren. De indringende oproep in het rapport om het vermogen werkzaam te maken wordt unaniem aangenomen. Concrete plannen hoe dit verder op te pakken worden
nader uitgewerkt.

_____________________________________

● Synode roept op tot dienstbaarheid
aan de samenleving

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

De synode hecht groot belang aan het verantwoord
omgaan met het vermogen van de kerk. De commissie ‘Werkzaam vermogen’ heeft voorstellen ontwikkeld om het beschikbare vermogen werkzaam te
maken. Het gaat bij het onderwerp ‘werkzaam vermogen’ over de roeping, de visie en het beleid van
lokale gemeenten. Scriba De Reuver: “Het is een
concretisering van onze wijze van kerk-zijn, namelijk
dat plaatselijke gemeenten zelfstandig zijn én om al
die lokale gemeenten samen te zien als kerk. Zij zijn
dat op heel verschillende
plekken en in verschillende situaties in ons land.”

Nieuwbouw
Breede Vliet / Meeuwenhof
Wie wel eens wandelt in de buurt van de Schakelweg en Hoekwant op de Zalmplaat zal de
vorderingen hebben gezien van de in aanbouw
zijnde nieuwe vestiging van de oude Breede
Vliet op die plek en de huidige Meeuwenhof in
één complex.

Talenten inzetten
Het bestuur van de dienstenorganisatie heeft in januari 2019 een commissie ingesteld met de opdracht voorstellen te ontwikkelen om het beschikbare vermogen ‘Werkzaam’ te maken. Die voorstellen zijn neergelegd in het rapport
‘Zet je talenten in’. Scriba De Reuver: “Het gaat in
dit rapport om vermogen, maar het draait om de gemeente en het samen kerk-zijn. Het vermogen is er
namelijk niet voor niets, is niet zomaar aan de lokale
gemeenten toevertrouwd. Altijd met een doel; voortgang van de woordverkondiging en dienst aan de
samenleving. Vanuit ontvangen genade delen met
anderen”.

Op hun website vonden we enkele afbeeldingen, die een indruk geven van hoe de nieuwbouw er gaat uitzien.
Op de volgende bladzijden (in deze webversie
van het blad) hebben we enkele ervan overgenomen.
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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: mw. M.E. Groenendijk-Mulder,
tel. 4161755; e-mail: groenendijk187@hetnet.nl

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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