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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

Kopij inleveren:

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

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

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

Administratie:

Anton van Wilderode (Vlaamse dichter) laat Jezus
tot zijn moeder zeggen:

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

Moeder, ik roep u naar huis
met de eerste van alle namen.
Ik heb op uw lichaam gewacht.
De hemel zegt eindeloos amen.

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar
Betalingen aan:

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

Ik dank u voor Nazareth,
voor de jaren van zuivere vrede.
Uw huis was een huis van gebed,
de deur was een deur op de hemel.

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

Ik dank u voor uw verdriet
in de eenzame nachten der aarde;
het lange geduld van uw tranen.
De hemel heeft ze verzameld.

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.

Ik dank u voor Golgotha,
voor het kruis dat u hebt zien planten,
voor uw weerloze zachte handen
aan mijn weerloos lichaam daarna.

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.

Moeder, nu bent u thuis.
De tijd bleef beneden, de zorgen.
Een stilstaand geluk zonder morgen
in de hemel, de hemel uw huis.

____________________________________

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

Bij de voorplaat
De hemelvaart van Maria (1616-1618), Peter Paul
Rubens (1577-1640). Museum Kunstpalast, Düsseldorf
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Maria voor protestanten
Wat een leuke vraag was dat: kun je voor ‘pagina drie’ iets met Maria ten Hemelopneming vanuit oecumenisch perspectief?
Nou, nee natuurlijk. Alles wat ik daarover kan schrijven ontstaat uit onkunde. Ik kan mijn studieboeken
en Wikipedia erop naslaan en wat daar staat had ik natuurlijk al gedacht (de opneming van Maria in de
hemel), maar daaraan ontbreken twee dingen: dat is niet vanuit oecumenisch perspectief en, belangrijker nog, ik voel nog steeds niet de betekenis van Maria zoals katholieken die wel voelen. Eigenlijk moet
ik daarvan afblijven, oecumenisch of niet.
Toch wil ik een enkele mijmering noteren over Maria, zoals ik over haar in mijn studie heb geleerd.
Kent u de Tweenaturenleer? Die gaat over de verhouding van het goddelijke en het menselijke in de
persoon van Jezus Christus. In de vierde en vijfde eeuw werd daarover flink gedebatteerd. Wat heet!
Bij het vak dogmageschiedenis hoorde ik dat dit niet alleen in de vergaderzalen besproken werd, maar
dat men het er op straat ook over had. Zoals vandaag het gesprek over corona op straat ligt, ging het
toen over dit dogma. Ongelooflijk, denkt u? Ja, dat dacht ik ook.
Maar het was toch belangrijk genoeg. Het was namelijk antwoord op de vraag of het wel mogelijk was
dat een mens naar de hemel zou kunnen gaan. In het denken van die tijd waren aarde en hemel zo gescheiden dat zij elkaar nooit konden raken. Hoe zou het mogelijk zijn dat de aardse mens in de hemel terecht zou komen?
De oplossing was deze: er is een persoon die tegelijk aards en hemels is, Jezus Christus. Goddelijk en
menselijk. Wie bij hem hoort kan de hemel bereiken, Hij is de verbinding tussen beide sferen, Hij is de
doorgang van het een naar het ander. En hoe dat nou precies zat, nou, op straat ging het dus daarover:
de Tweenaturenleer.
Het mooie van dit dogma is dat de hemel zo dichterbij komt. De onbereikbare God wordt bereikbaar,
door Christus. Wat een prachtige rol vervult Christus daarin! Maar – beetje bij beetje werd Christus zo
vereerd dat Hij almaar hoger steeg. Bijna – nee, helemaal raakte ook Christus weer buiten bereik. Misschien is dat wel menselijk. Het goddelijke mag niet door de menselijke zwakheden worden bezoedeld.
De afstand moet worden geëerbiedigd.
Naarmate Hij hoger stijgt wordt de rol van Christus om te bemiddelen tussen hemel en aarde overgenomen door Maria, zijn zo menselijke moeder. Nou, niet overgenomen. Christus blijft echt de enige Verlosser die kan bevrijden van zonde en Maria verwijst daar alleen maar naar. Maar Maria wordt wel als veel
toegankelijker ervaren en zij wordt in de loop van de tijd steeds meer aangeroepen, opdat zij voorspraak
zal doen bij Christus: “Maria, bid voor mij.”
Protestanten zullen hier doorgaans niet warm voor lopen, ze zeggen dat het uitsluitend om Christus
gaat. Dat de katholiek dat ten diepste ook zegt wordt niet altijd gehoord (en ik weet niet of dat altijd aan
de protestant ligt). Het neemt niet weg dat we als mens uiteindelijk allemaal behoefte hebben aan de ervaring van – wat ik wil noemen – Goddelijke nabijheid. Je wilt op de één of andere manier ervaren dat je
gezien bent, dat je gekend bent, dat God weet heeft van je mooie en van je moeilijke momenten.
Daarin verschillen we niet echt. “God kent jou, vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij
kent al je vreugden en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.” zingt een vrolijk kinderlied. Hoe kinderlijk die voorstelling moge zijn, het is wel uiting van de dragende kracht die God in ons
leven kan zijn in goede en kwade tijden.
Over de Tenhemelopneming heb ik het verder niet. Daar ben ik toch te protestants voor. Maar wanneer
de devotie voor Maria de ervaring van Gods nabijheid versterkt vind ik dat alleen maar mooi.
Is dit genoeg, en echt vanuit oecumenisch perspectief? Wie weet. Ik stuur het toch maar in; ik wens onze katholieke medechristenen een mooi feest toe rond 15 augustus en hoop dat we allemaal de kracht
van Gods nabijheid mogen ervaren.
Ds Robert Wilschut
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 2 AUGUSTUS 2020

ZONDAG 16 AUGUSTUS 2020

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek na aanmelding, zie: Prot.

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek na aanmelding, zie Prot.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders
Eucharistieviering;
Toegang op afspraak, zie: RK
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders
Eucharistieviering
Toegang op afspraak, zie: RK Voor
eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:

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

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

Vooruitblik:

ZONDAG 9 AUGUSTUS 2020

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
dienst van Schrift en Tafel
Uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek na aanmelding, zie Prot.

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek na aanmelding, zie Prot.
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders
Eucharistieviering
Toegang op afspraak, zie: RK

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur Pater Y. Konchenko, Eucharistieviering
Toegang op afspraak, zie: RK
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
14.00 uur Eucharistieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
▪ maandag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ zaterdag 15 augustus
Maria ten Hemelopneming
19:00 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders
Eucharistieviering
Toegang op afspraak, zie: RK
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
HA: Kinderen in de Knel
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

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

4

Agenda

Breede Vliet / Meeuwenhof

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

Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

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

_________________________________________
Activiteiten kunnen na de vakantie weer worden
hervat onder strikte voorwaarden.
Woensdag 5 augustus
19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizéviering (O).
Breede Vliet: mw. Marijke Verzendaal
e-mail: m.verzendaal@argoszorggroep.nl
tel. 010-438 33 44

Organisaties wordt verzocht de opstart van hun
activiteiten/vergaderingen ons zo spoedig mogelijk
te melden voor opname in de agenda.
E-mail: agenda@kerkhoogvliet.nl

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

2 augustus
3 augustus
4 augustus
5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus

Matteüs 14:13-21
Psalm 78:1-16
Psalm 78:17-31
Psalm 78:32-51
Psalm 78:52-72
Matteüs 14:22-36
Matteüs 15:1-20
Psalm 29
Exodus 26:1-14
Exodus 26:15-37
Exodus 27:1-8
Exodus 27:9-21
Psalm 45:1-8
Psalm 45:9-18
Exodus 28:1-14
Exodus 28:15-30
Exodus 28:31-43
Psalm 17
Exodus 29:1-14
Exodus 29:15-30
Exodus 29:31-37
Exodus 29:38-46
Psalm 138

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

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

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

Dhr. W. Stoutjesdijk, Treknet 8
Zorgcentrum ‘Hannie Dekhuizen’
(Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam)

Mw. M.J. van Oosten-Hoekveen, Klaasje
Zevensterstraat 152

_________________________________________

______________________________________
5

Digitale vieringen

Kerknieuws
(Bron: www.protestantsekerk.nl)

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.

Protestantse Kerk en Leger des Heils
starten samen pioniersmissie
De Protestantse Kerk in Nederland en het Leger des
Heils (programma ‘Geloven in de Buurt’) gaan samenwerken rond de start en begeleiding van nieuwe
pioniersplekken. Het doel van de samenwerking is
het starten van nieuwe pioniersplekken en het steunen van bestaande pioniersplekken in hun missionaire werk.
Op vrijdag 10 juli is hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend in Ede.
Het Leger des
Heils en de
Protestantse
Kerk
hebben
een
verschillende
manier
van kerk-zijn en
een verschillende positie in de samenleving. De
hoop en verwachting is dat dit leidt tot unieke leermomenten en uitwisseling.

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.

_____________________________________

Taizé gebedsviering

Majoor Richard de Vree, operationeel directeur van
het Kerkgenootschap Leger des Heils in Nederland:
“We verlangen naar samenwerking op missionair
vlak om zo gestalte te geven aan de opdracht van
Jezus, zoals die te vinden is in het zendingsbevel.
Om nieuwe geloofsgemeenschappen te kunnen
vormen, hebben de pioniers begeleiding en training
nodig. Een partnerschap met de Protestantse Kerk,
die op dit punt al veel ervaring heeft, voorziet hierin.
Het uiteindelijke doel is te komen tot nieuwe, duurzame geloofsgemeenschappen, waar samenleven
en geloof met elkaar gedeeld kunnen worden.”

Wat fijn dat we weer mogen beginnen met de Taizé
gebedsvieringen. Voorlopig
zal deze elke eerste woensdag van de maand in de
Dorpskerk worden gehouden, Achterweg 10.
Aanmelden hoeft niet.
Het begint om 19.00 uur.
De eerstvolgende viering is
op woensdag 5 augustus.
Geïnspireerd door de internationale ontmoeting
van Taizé in Rotterdam (december 2010) wordt er
sinds die tijd in Hoogvliet elke maand een gebedsviering gehouden. U bent van harte welkom.
Namens de Taizégroep,
Marianne van der Maar

De Protestantse Kerk heeft de afgelopen jaren een
leergemeenschap met betrekking tot pionieren opgezet. Bij deze leergemeenschap hebben zich inmiddels diverse andere aangesloten, waaronder de
IZB, de Christelijk Gereformeerde Kerk, Kerklab, het
Evangelisch Werkverband, Op Goed Gerucht, de
CHE, de PThU en Intercultural Church Plants.

Orgelagenda

Binnen de leergemeenschap is een compleet pakket
van training en begeleiding voor pioniers en hun
team georganiseerd. De kern van dit pakket zijn
toerustingsweekenden en coaching op locatie.

▪ Zomermarktconcerten - Laurenskerk, 15.30 uur
(Kaarten verplicht digitaal bestellen: € 9,50)
Zaterdag 1 aug. – Christoph Kuhlmann
Zaterdag 8 augustus – Hayo Boerema

Vincenza la Porta, manager dienstenorganisatie
Protestantse Kerk: “We zijn dankbaar dat ook het
Leger des Heils aanhaakt bij de pioniersbeweging.
Door samen te werken kunnen we nog meer mensen bereiken met Gods verhaal van geloof, hoop
en liefde.”

▪ Orgelpauzeconcerten - Laurenskerk, 12.45 uur
(Toegang gratis; maximaal 100 personen)
Dinsdag 4 augustus – Jochem Schuurman
Dinsdag 18 augustus – Arjan Veen

_____________________________________

______________________________________
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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. 4382067;
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

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 en op vrijdag 31 juli.
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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Glaskunst - 1

Website

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

Dit is éen van de glaskunstwerken van Annemieke
Punt, geplaatst in de gedachtenishoek:

www.kerkhoogvliet.nl
Over een langere periode staan de kerkdiensten
vermeld bij ‘Informatie’; de agenda is te vinden
onder ‘Actueel’. De website werkt ook goed op uw
tablet of telefoon! Probeer het maar eens uit. We
horen graag wat u ervan vindt.
Ook worden verslagen en foto’s van evenementen
opgenomen
Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is
het correspondentieadres: Hugo Verwoerd,
e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.
Attentie taakdragers
Vul tijdig uw taak in op het takenrooster, zodat
daarop gebaseerde publicaties actueel zijn.
Ruilingen of aanpassingen – ook op korte termijn
- dienen meteen te worden opgenomen, zodat bij
contacten geen misverstanden ontstaan.

In Memoriam
Dirk Molenaar
Op 29 juni overleed, op de leeftijd van 93 jaar, dhr.
Dirk Molenaar. Hij woonde aan de Kapittelhoek.
Op zaterdag 4 juli waren we bij elkaar in de aula van
de Ommering en we keken terug op zijn leven. Zijn
kleinkinderen Ester en Tom vertelden over de mooie
en leuke dingen die ze met hem hadden beleefd.
Neef Albert vertelde dat hij met ome Dik terug was
geweest naar Duitsland en we keken naar een stukje
film dat daar was opgenomen, waarin hij vertelde
over de oorlog.
We kennen Dik Molenaar allemaal als een positief
ingestelde, optimistische man. Bijzonder sociaal was
hij en was enorm betrokken bij iedereen die hij kende. Hij kon eindeloos vertellen over de vakanties die
hij had meegemaakt. Over de vakanties naar Noorwegen onder andere en ook over de terugkeer naar
Indonesië, met zijn vrouw Roelie.
Hij hield van zijn tuintje en was dankbaar voor alles
wat elk jaargetij weer met zich meebracht.
Dik Molenaar was dol op muziek. Hij had een koptelefoon en luisterde graag naar geestelijke liederen,
gezongen door mannenkoren. In die muziek kon hij
ook wegvluchten gedurende de laatste maanden
van zijn leven, toen hij pijn had aan zijn benen en er
niets was wat leek te helpen.
“Ik ben een dankbaar mens, dominee”, zei hij regelmatig. Dankbaar voor alles wat hij uit Gods hand had
mogen ontvangen. Dankbaar voor het leven. Dankbaar voor wat zijn dochter en schoonzoon en zijn
kleinkinderen allemaal voor hem deden. Dankbaar
op vrijdag:
voor
zondag:
telefoon:
ook voor
de leden van de
gemeente
van Christus
hier in Hoogvliet, waar hij zo bij betrokken was en die
zo betrokken waren bij hem. Dankbaar voor lieve
buren en vrienden, allemaal mensen die regelmatig
voor hem klaarstonden.
Dik Molenaar zag uit naar het leven na dit leven.
Daar lazen we ook van, uit de Bijbel. Jezus vertelt
erover, over het huis van zijn Vader. Dat huis heeft
vele kamers en die zijn voor ons bereid.

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.
Voor 2 augustus zijn dat, naast de voorganger,
ouderling Yvonne de Jong en diaken Marianne van
der Maar. De lector is Jan Heutink. Beeld en geluid
worden verzorgd door Hugo Verwoerd.
Voor daarna moet nog een team gevormd worden.

Bij de diensten
De zondagse vieringen kunnen weer worden bezocht, zij het voorlopig met een beperkt aantal personen. Daarom is het voor wie een dienst wil bezoeken nodig zich tevoren aan te melden.
Dat kan telkens per zondag op de voorafgaande
vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur als volgt:

op vrijdag:
31 juli
7 aug.
14 aug.
21 aug.

voor zondag:
2 aug.
9 aug.
16 aug.
23 aug.

via telefoon:
472 27 27
416 17 55
472 27 27
416 17 55

Zie voor verdere regels het artikel van de voorzitter
van de kerkenraad: ‘Kerkenraadpraat’.
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Daar geloofde Dik, pa, opa in. Geen pijn meer, daar
zag hij naar uit. Naar die plek waar geen rouw meer
is en geen tranen, en waar God alles nieuw heeft
gemaakt
We luisterden naar liederen die ons zeiden dat we
onze zegeningen moeten tellen en die zongen van
vreugde en vrede.
Mag het gegeven dat hij nu geen pijn meer heeft en
dat hij op die plek is waar hij zo graag naartoe wilde,
tot steun en troost zijn voor Annemarie en Nico, voor
Ester, voor Tom en Judith en voor alle anderen die
hem zo zullen missen.

Wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet meedoen met een gebedsgroep, evangelisatie of een
diaconale activiteit.

Ds. V.E. Huls

I
In Rwanda werken mensen keihard om te leren
van het verleden en de trauma’s van de genocide
van 1994 van zich af te schudden. Jongerenwerker
Epimaque vertelt: “We bieden jongeren ondersteuning, maar we leren hen ook anderen te helpen.
We bidden met elkaar dat er iets verandert voor
jongeren en ons land.”

DiacoNieuws
Vergaderzaken.
De vakantie is nu echt begonnen en de vergaderingen liggen voor zes weken (weer) stil. Dat houdt
niet in dat er helemaal niets gebeurt.
De voedselbank gaat gewoon door. Door de corona maatregelen worden er meer pakketten uitgegeven dan ooit. Dit houdt in dat er meer gesjouwd
en gezwoegd wordt met een klein aantal mensen
om het maar zo coronaproef mogelijk te houden.
Petje af voor de vrijwilligers die er iedere week
weer zijn! Ook daar wordt nog steeds geen koffie
gedronken door de mensen die een pakket ophalen, waardoor er helaas weinig mogelijkheid is voor
een persoonlijk gesprek.

Muziek en restaurant
De jongeren krijgen een vaktraining en kunnen
daarna stage lopen bij een van de bedrijfjes van de
kerk: films maken, een schoonheidssalon, ICT, een
rijschool. Zo heeft de kerk een studio en muziekinstrumenten gekocht, wat ook handig is voor hun
evangelisatiecampagnes.
Dankzij de kerk verdient Philbert nu de kost als
geluidstechnicus. Hij geeft met zijn muziekgroep
concerten in kerken door het hele land met hulp
van plaatselijke muzikanten.
Claude leerde via de kerk hoe hij een restaurant
kon starten. Nu heeft hij een succesvol restaurant
bij de universiteit en begeleidt hij afgestudeerde
studenten, die werkervaring willen opdoen.
Janviére traint een dans- en trommelgroep van de
kerk, die uit 50 leden bestaat. De groep treedt op
tegen betaling. Ze hebben inmiddels een eigen
groentetuin en kopen van de opbrengst nieuwe
instrumenten en kleding voor hun optredens.

Het mooie van de vakantietijd is dat er ook weer
wat ruimte komt (in je hoofd) om nieuwe ideeën uit
te denken. Deze kunnen we dan in de septembervergadering met elkaar delen. Naar ik hoop levert
dat nieuwe initiatieven op.
Namens de diaconie wens ik u een gezonde
zomertijd toe.
Marieke Groot Bramel

Collecten

Zo zijn kleine zaadjes geplant en tot bloei gekomen
en weet Rwanda de trauma’s uit het verleden van
zich af te schudden.

▪ 9 augustus - Kinderen in de Knel
Op deze zondag wordt het
Heilig Avondmaal gevierd.
Zoals gebruikelijk is de collecte dan bestemd voor Kinderen in de Knel. Een project
van Kerkinactie, gericht op
kinderen in moeilijke situaties.

Steun de kerk in Rwanda om meer jongeren te
inspireren en op weg te helpen. U kunt uw bijdrage
ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kerk Rwanda.
Info: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda.
Uw diakenen.

▪ 16 augustus - Zending: Rwanda
Rwandese jongeren inspireren en
tot bloei laten komen
Zeventig procent van de bevolking in Rwanda is
jonger dan dertig jaar. Wil het land vooruit komen,
dan moeten ze opgeleid worden en werk vinden.
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda biedt jongeren
allerlei vaktrainingen.

Telefooncirkel
Heeft u zin in een gezellig praatje via de telefooncirkel? Vindt u het leuk om gebeld te worden of zelf
iemand te bellen voor een gezellig praatje?
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Doe dan mee met de telefooncirkel. Iedereen die
meedoet, heeft de telefoonnummers van maximaal
vier andere deelnemers. Vanzelfsprekend geeft u uw
telefoonnummer ook aan de andere deelnemers
voor de telefooncirkel.
Ook al zijn de maatregelen tegen corona versoepeld,
toch kan het in deze tijd lastig zijn om bij elkaar op
bezoek te komen. Dan kan telefonisch contact met
elkaar heel fijn zijn.
In de telefooncirkel belt u elkaar op, wanneer u daar
zin in heeft, vanuit uw geriefelijke stoel voor een gezellig praatje. Misschien kent u zelf wel iemand die
ook zin heeft om mee te doen? Iedereen is van harte
welkom. De leden van het pastorale team nemen
binnenkort hiervoor contact met u op.
Heeft u hierover vragen, schroomt u dan vooral niet
deze te stellen aan de leden van het pastorale team.
In het kerkblad vindt u hun namen en de telefoonnummers.

Van geheel andere orde: vanaf maandag 10 augustus heb ik een kleine drie weken vakantie. Op
30 augustus zal ik weer voorgaan in de dienst. Ds.
Huls zal mij in die periode vervangen.
Na de vakantie zullen mijn afspraken zoals u gewend bent weer door Adrie van Dijk worden geregeld. Hopelijk kunnen we dan een nieuw normaal
ontwikkelen waar we ons goed bij voelen.
Rest mij u een goede zomer te wensen.
Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Heel voorzichtig
gaan we weer beginnen. Met elkaar ontmoeten in
de kerk. Van echte ontmoeting is nog maar nauwelijks sprake. We mogen nog niet naast elkaar zitten, we mogen nog niet voluit zingen, en koffiedrinken is er ook nog niet bij.
En met argusogen volgen we het nieuws. Overal
komen er, zo schijnt het, weer wat besmettingen b
ij. En dat maakt het leven van dit moment best wel
spannend. Want stel nou dat……
We hopen dat we als gemeente, voorlopig met 40
mensen per dienst, weer redelijk onbekommerd bij
elkaar kunnen zijn. We hopen en bidden dat we
allemaal gezond mogen blijven, en dat we zo regelmatig (als het onze ‘beurt’ is) weer in de kerk
mogen zijn en op die manier toch de dienst wat
dichterbij mogen beleven.
Via allerlei kanalen kunt u ontdekken hoe en waar
u zich kunt aanmelden. En het spreekt natuurlijk
vanzelf: als u verkouden bent of als u zich anderszins niet lekker voelt of koorts hebt, dan blijft u dus
gewoon thuis.

De pastorale werkgroep, Margreet van den Berg,
Liesbeth van Delft Yvonne de Jong, Annelies van
Lunteren en Gisella van Reede van Oudtshoorn.

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrije dagen: zaterdags en vrijdag 31 juli.

Ja, we mogen weer! Mondjesmaat en beetje bij
beetje, maar we kunnen weer naar de kerkdiensten
toe. Mondjesmaat, dat wil vooral zeggen: zonder al
te uitbundig te zingen. Afgelopen zondag hebben
we als kerkenraadsleden (met eventuele partners)
al kunnen oefenen. Opzettelijk had ik geen al te
bekende liederen gekozen, zodat we ons wat zouden inhouden. Maar we mochten weer!
Mondjesmaat wil ook zeggen: met hooguit 40 mensen in de kerk en de rest thuis. Twee sporen, zogezegd. Iedereen is welkom, dus het voelt wel heel
erg raar om niet de deuren gewoon open te zetten
maar het is niet anders. Aanmelden is nodig, zonder aanmelding mag u niet naar binnen. Gelukkig
hoeven we geen uitsmijters in te zetten, onze
commissie van ontvangst zal u vriendelijk als altijd
ontvangen en naar uw plek begeleiden.
Belangrijk bij dit alles blijven de RIVM-voorschriften
en ook mag niemand zich verplicht voelen naar de
kerk te komen. Iedereen kan een eigen reden hebben om het niet aan te durven, en dat is goed.

Het is vakantietijd
en ik heb heel voorzichtig aan ook het bezoekwerk
weer een beetje opgepakt. Nog niet helemaal; ik
ben druk bezig met de laatste loodjes van mijn opleiding Geestelijke Begeleiding. Het praktijkdeel
met supervisie is ook afgerond; ik moet nu nog
twee verslagen schrijven en dan hoop ik klaar te
zijn. Ik zal u op de hoogte houden van het verloop
en ik hoop u dan ook te zijner tijd de goede afloop
te kunnen melden.
Mocht u nou
behoefte hebben aan een bezoekje van mijn
kant…. en u hoort maar niks…belt u dan gerust
even. Dan maken we een afspraak en dan kom ik
bij u aan. Sommigen van u vinden het best wel
spannend om weer bezoek te ontvangen. En dat
snap ik heel goed. Ik hoor graag van u, zeker als
het u allemaal te lang duurt.

Komende zondag zal ds. Huls voorgaan in de eerste dienst, waarbij gemeenteleden weer aanwezig
mogen zijn. Wat zal dat een feest zijn!
En de zondag daarna, op 9 augustus, vieren we
weer het avondmaal. Met de veertig die er op die
zondag bij mogen zijn, maar ook met allen die thuis
meevieren. Hopelijk kunnen we dat goed samen
beleven, ondanks de twee sporen van de komende
zondagen.

Ik wens u vanuit de pastorie Gods zegen toe, juist
ook in deze vakantietijd. En ik hoop u binnenkort óf
in de kerk óf bij u thuis te ontmoeten.
Ds. Viola Huls
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Glaskunst - 2

Inmiddels zijn de vergaderingen van allerlei groepen al weer gestart. De Taizégroep mag weer beginnen, de huur van De Aanbouw is weer mogelijk
en zo spoedig mogelijk. gaat de ‘Open Dorpskerk”
ook weer starten. Ook de koren mogen weer gaan
repeteren en er kunnen weer mensen naar de kerk
komen. Alles volgens de regels van ons kersverse
gebruiksprotocol,…dat wel natuurlijk.
Wat merkt u van dat protocol? We hopen zo min
mogelijk, maar helemaal kunnen we het niet voor u
verstoppen, zeker niet als u weer naar de kerk wilt
komen. Het belangrijkste is dat overal in de kerk en
De Aanbouw de regels zichtbaar zijn opgehangen
en er stickers zijn geplakt om de looproute aan te
geven, u te wijzen op de hygiëneregels en er staan
desinfectiezuilen bij de ingang voor de broodnodige
‘schone’ handen.
Als u naar de kerk wilt komen, dan moet u zich wel
vooraf aanmelden en u komt natuurlijk alleen als u
gezond bent, maar we gaan u dat ook vragen. Als
alles oké is. dan kunt u uw handen desinfecteren
en krijgt u een zitplaats toegewezen, want u mag
helaas niet zelf kiezen waar u wilt zitten. Natuurlijk
houden we er rekening mee als u slecht ziet of
hoort. Volg in elk geval altijd de aanwijzingen op,
dan komt het allemaal best goed. Bij de afkondigingen noemen we voortaan wekelijks het telefoonnummer dat u kunt bellen als u naar de kerk
wilt komen. Elders in deze rubriek staat een overzichtje met de telefoonnummers, tijdstippen en de
data waarop u kunt bellen om te ‘reserveren’.

In de voorruimte van de Dorpskerk heeft Annemieke
Punt op haar wijze het verhaal van Jona verwerkt.

Kerkenraadpraat
Zusters en broeders,
normaal gesproken zitten we op dit moment al een
paar weken in het zomerreces. Maar zoals ik in de
vorige editie al schreef heeft de kerkenraad in juli
ook nog vergaderd. Dat was omdat we door alle
coronatoestanden elkaar nog niet veel gesproken
hadden en het ook gewoon leuk is bij elkaar te komen en we een paar ‘stevige zaken’ op de agenda
hadden staan die per se voor de zomer geregeld
moesten worden.
Vorig jaar was de vergadering voor het zomerreces
kort, zodat we ook de gelegenheid hadden elkaar
een fijne vakantie te wensen onder het genot van
een hapje en een drankje. Dat zat er vanwege de
coronamaatregelen dit jaar niet in; dus valt er niets
te melden van een ‘drinkgelag’ maar des te meer
over de vergadering.

De startdienst is dit jaar niet in september, maar is
door de kerkenraad onder voorbehoud naar doorgeschoven naar 18 oktober. Wat in ’t vat zit…..
Zo, dat waren de ‘zware’ punten. Nu even tijd voor
de wat ‘lichtere’ berichten, zoals de jaarrekening
van het CvK. Vroeger, u weet wel toen er nog geen
drempels waren en er alleen maar kuilen in de weg
zaten, hadden we jaarlijks tekorten die wel opliepen tot vele tienduizenden euro’s. Afgelopen jaar
hebben uw rentmeesters dat terug gedrongen tot
maar € 22.000 en dat is erg fijn. De kerkenraad
bedankt Leen Tims voor zijn bijdrage aan het cijferwerk en Albert de Bakker en Gregory Kempff
voor de kascontrole.

De twee belangrijkste punten op de agenda waren
het gebruiksprotocol en dominee Wilschut, maar
we spraken ook over de startdienst, de jaarrekening 2019 van het CvK en er waren leuke berichten
van de interieur commissie.

Verder is het leuk om
te melden dat de Interieur- commissie het
bronzen kruis (voorbeeld voor ons logo)
heeft opgehangen in
de hal naast de toegangsdeur van de kerk
en hebben zij de predikantenborden
van
voormalig Hervormd en
Gereformeerd opgehangen in de kerkenraadskamer

Wat er te melden is over dominee Wilschut dat
houd ik nog even geheim, want dat kunt u hierna
lezen in het stukje met de titel: ‘wist u dat…?’
Nu eerst naar de andere punten. Het meest tijdrovende was het gebruiksprotocol. Daar konden we
niet onderuit, want zo’n protocol is verplicht als de
kerk weer wordt geopend. We hebben het protocol
van A tot Z doorgenomen en waar nodig aangescherpt en tot slot goedgekeurd. Daarmee was het
meteen van kracht en ontstond de mogelijkheid om
onze activiteiten voorzichtig weer op te starten.
…tof hè?
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Nog leuker is het om te melden dat de kerkenraad
hun voorstel, om € 10.000 (over van het glaskunstwerk) te storten in het orgelfonds, heeft goedgekeurd. Ik kan u zeggen dat de organisten er niet
verdrietig van werden toen ik ze van deze flinke
financiële injectie vertelde
Natuurlijk was er nog veel meer, maar dit waren
wel de belangrijkste zaken. Nu is het tijd om even
te relaxen. Namens de kerkenraad wens ik iedereen - of u thuis blijft of weg gaat - een goede en
gezegende zomer toe.

Nu laat ik de toekomst even voor wat die is en
neem ik u weer mee terug naar de tegenwoordige
tijd. In de laatste editie van de kerkorde staat in
artikel 4 prachtig verwoord
waartoe we als gemeente,
begenadigd door de Geest
geroepen zijn. Een van de
dingen die daar staan is
herderlijke zorg. Onze predikanten, die net als u en ik
leden zijn van onze gemeente, geven in hun ambt
als predikant vorm aan die
herderlijke zorg.
Maar zoals dominees herderlijke zorg hebben voor
de gemeente die aan hun zorg is toevertrouwd, zo
horen wij als gemeente ook herderlijke zorg te
hebben voor onze predikanten. Met dat in het achterhoofd zijn we na de jaarwisseling begonnen met
na te denken over de vraag hoe wij DV eraan kunnen bijdragen ds. Wilschut gezond naar zijn emeritaat te begeleiden.
Over die vraag is veel nagedacht en lang gepuzzeld. De ‘vrucht’ van al dat denken en puzzelen
werd ‘het routeplan naar emeritaat’ en werd met
ds. Wilschut en ds. Huls besproken en voorgelegd
aan het CvK en kerkenraad en werd op 8 juli goedgekeurd.

Rein Hallema, voorzitter.

Wist u dat….?
Wist u dat er vanaf het moment dat ik dit schreef
(22 juli) over 22 maanden en 27 dagen iets bijzonders aan de hand is? Wist u dat over 16.704 uren
er iets gaat veranderen? Wist u dat er dan over
1.002.240 minuten iets gaat gebeuren?
Wist u dat het vanaf 22 juli 2020 nog exact
60.134.400 seconden duurt en ds. Robert Wilschut
dan de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt?
Nee? Nou dan weet u dat nu wel….
!
Gewone stervelingen zoals u en ik gaan met pensioen maar dominees gaan met emeritaat en worden emeritus-predikant. Wat ‘n mooi woord
hè…..’emeritaat’
Als ik zo’n woord lees dan moet ik altijd denken
aan Toon Hermans toen hij eens aan zijn publiek
vroeg of ze wisten hoe een Fransman een kip
noemt. Toen niemand wat zei, vertelde hij dat een
Fransman geen kip maar une poule” zegt. Ja, u
leest het goed “une poule”. Zet dat eens tegenover
onze kip. Aan “une poule” zat volgens Toon veel
meer kip
. Datzelfde gevoel bekruipt mij ook als
ik de woorden pensioen en emeritaat hoor.
Gelukkig is het maar een gevoel, want aan die
Franse ‘poule’ zat geen grammetje meer vlees dan
n onze Hollandse kip en zo is het ook gesteld met
het pensioen en emeritaat, ware het niet dat dominees na hun pensioen hun titel behouden en
‘gewone’ stervelingen pensionado’s worden.

De naam verklapt precies wat het is; een route
voor ds. Wilschut ‘op weg’ naar het emeritaat. Het
routeplan regelt de komende 23 maanden een
stapsgewijze verlaging van de werkdruk voor ds.
Wilschut. Voor 2020 betekent het dat zijn werkweek van 40 naar 38 uur gaat, in 2021 naar 36 uur
en in 2022 naar 34 uur. Het gevolg daarvan is dat
hij dit jaar elke maand een extra vrijdag vrij is, volgend jaar elke twee weken en in het laatste half
jaar is hij wekelijks op vrijdag vrij.
Na wat puzzelen is afgesproken dat de extra vrije
vrijdagen in 2020 vallen op 31 juli, daarna op 9 en
23 okt., 27 nov. en 18 dec. Hoe de dagen volgend
jaar vallen is nu nog niet belangrijk dat leest u te
zijner tijd wel. Maar het is wel belangrijk dat u weet
dat ds. Wilschut op de extra vrije vrijdagen niet
beschikbaar is voor taken in de gemeente. Gelukkig neemt ds. Huls in veel gevallen waar, maar ook
zij heeft recht op haar vrije tijd. Het kan dus ook
wel eens voorkomen dat zij er beiden niet zijn. We
denken niet dat het vaak zal gebeuren maar het
uitsluiten kan ook niet. Als ze beiden afwezig zijn
wordt een vervanger uit een buurgemeente ingeschakeld.

Genoeg over une poule en kip of pensioen en emeritaat. Een feit is dat ds. Robert Wilschut op 18 juni
2022, zoals dat heet de AOW-gerechtigde leeftijd
heeft bereikt. Dat betekent dat hij op die datum met
emeritaat gaat en vanaf 19 juni 2022 emerituspredikant is, zeg maar ‘pensionado’. Dat lijkt nog
heel ver weg, zeker als je de tijd uitdrukt in
60.134.400 seconden.
‘Tempus fugit’ zeiden de Romeinen. ‘Tijd vliegt’ en
daar zijn we allemaal mee bekend. Juist daarom
spraken we al over het emeritaat met ds. Wilschut
en ds. Huls en werd het in het College van kerkrentmeesters (CvK) en de kerkenraad besproken.

U vraagt zich wellicht af waarom we het plan zo
hebben opgezet. Welnu, door de werkdruk voor ds.
Wilschut geleidelijk te verminderen werken we er in
de eerste plaats actief aan mee om hem gezond
naar z’n emeritaat te begeleiden. Verder krijgen ds.
Huls, de gemeente en wij als kerkenraad zo de
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gelegenheid eraan te wennen dat ds. Wilschut zich
geleidelijk terugtrekt en ds. Huls onze enige predikant is.
Wist u dat ik nu moet stoppen omdat er al weer
3.600 seconden zijn verstreken?
Nog 60.130.800 seconden te gaan
Rein Hallema, voorzitter kerkenraad

€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 50,00 van NN via mw. M, van den Berg (23/7)
€ 10,00 van NN via mw. Groot Bramel
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Nieuw lied (tekst: Martin de Geus; muziek: Dirk Zwart)
voor als er in de kerk weer gezongen mag worden:
1. Er is een stilte die kan zingen,
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken
zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven,
u prijzen zij aan zij welke gevaren ons omgeven,
u was en blijft nabij.
2.Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.
3. Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed,
hem loven om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden,
het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.

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

▪ Kerkelijke Stand: [zie bladzijde 17]
▪ Collecteverantwoording
Diaconie:
Kerk:
Deurcll.:
Maand juni
€ 928,90 € 1145,40 € 546,80
14 juni - PKN: Dorpskerken
€ 213,50
21 juni - Kerk in Actie: Colombia
€ 288,50
21 juni - avondmaal: Kinderen i/d Knel € 154,00
▪ Giften (contant)
Diaconie
€ 10,00 van NN via mw. Groot Bramel (1)
€ 10,00 van NN via mw. Groot Bramel (2)
Kerk
€ 50,00 van NN via mw. M, van den Berg (9/7)
€ 10,00 van NN via mw. Groot Bramel
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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 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

Bisdomnieuws
(Bron: www.bisdomrotterdam.nl)

Nationale Bedevaart Brielle:

Parochiële Caritas Instelling NPG

Getuigen van het Woord

Mw. I. den Bakker, tel. 06-10392432
Bijdrage: NL51 TRIO0390437506 t.n.v.
PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

“Als katholiek worden we vaak ter verantwoording
geroepen voor onze overtuiging. Dit kan soms best
intimiderend zijn. We worden dan geconfronteerd
met onze zwakheid en gebrek aan moed. Maar de
woorden van Jezus en Paulus gelden niet alleen
voor de mensen in de eerste eeuw of de Martelaren van Gorcum, maar ook voor ons.” Zo preekte
kardinaal Eijk op zaterdag 11 juli in Brielle op de
dag van de Nationale Bedevaart Brielle.
Doorgaans 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 was dat dit jaar niet
mogelijk. Daarom werd de eucharistieviering op
deze dag live gestreamd. Zo was het toch mogelijk
om samen te bidden op voorspraak van de heilige
martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis.
Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, was
hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Bisschop
Van den Hende concelebreerde, evenals custos
pastoor Jack Glas. Vanuit de gemeente Brielle was
burgemeester Rensen aanwezig. “Christus laat ons
niet alleen”, preekte de kardinaal. “Als wij durven te
getuigen, speekt door ons de Heilige Geest, die Hij
met Pinksteren aan de Kerk gaf. Bidden we dat
Gods Geest ons op voorspraak van de Martelaren
van Gorcum de moed, de kracht en het inzicht
geeft om op vruchtbare wijze in onze tijd Christus
te verkondigen.”

Bisdomkerk

• ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van
Gorcum, De Rik 5, Brielle; postadres: Postbus 268,
3230 AG Brielle. Open: dagelijks 13.00 - 17.00 uur.
Website: martelarenvangorcum.nl
Contact: dhr. F. Verwater, telefoon 0181-624639,
mobiel: 06-27460401, e mail: ferry@verwater.nl.

Deelparochies

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
- ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon,
tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:15 uur
• Brielle - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle,
tel. 0181-412142, website: www.rkkerk-brielle.nl
e-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle
Vieringen: zo.: 9:30 uur
• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’
Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: pastorie @ antoniusvanpadua.com
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: zo. 11:30 uur; wo. 10.00 uur.
Op werkdagen van 9.30 - 11.30 uur gelegenheid tot
stil gebed na aanbellen bij de pastorie naast de kerk.
• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg
Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0658865935, e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com
Vieringen: dinsdags 19.00 uur

De Nationale Bedevaart en zo de homilie van de
kardinaal sloot met het thema ‘Getuigen van het
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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

Woord’ aan bij het Jaar van het Woord van God dat
wordt gehouden in het bisdom Rotterdam
Aan het begin van de eucharistieviering werd de
bedevaartkaars ontstoken. Pelgrims zijn de komende maanden welkom om naar de Bedevaartkerk in Brielle te komen voor gebed en bezichtiging
en voor deelname aan de liturgische plechtigheden. Tot en met zondag 30 augustus is het Heiligdom elke middag geopend van 13.00-17.00 uur
(behalve maandagen en zaterdagen). Daarnaast
zijn er wekelijkse eucharistievieringen, is er rozenkransgebed en wordt de kruisweg gebeden. Zie
hiervoor de agenda op de website: martelarenvangorcum.nl.

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.

Bestel nu
het ‘Inspiratiemagazine Woord van God’
Het Woord van God gaat niet alleen over de Heilige Schrift, maar ook over de persoon van Jezus
Christus. In het inspiratiemagazine vertellen mensen hoe het Woord van God ze aanspreekt en
aanspoort. Voor het diocesane themajaar over het
Woord van God maakte het bisdom Rotterdam
een speciaal inspiratiemagazine. Hierin vertellen
mensen hoe het Woord van God ze aanspreekt en
aanspoort. Het inspiratiemagazine is nu als download op de bisdomwebsite geplaatst. Het veertig
pagina’s tellende blad is ook nog steeds te bestellen. Dat kan via bureau@bisdomrotterdam.nl. Bij
verzending van losse nummers wordt om een gift
gevraagd. Het inspiratiemagazine kan ook gedownload worden. Zie site van het bisdom Rotterdam.

Uit de deelparochie

Zondagvieringen
Mariakerk
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Hoogvliet / Pernis

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: 010-472 31 15 (gebruik geen
voicemail!!!)
Zo. 2 aug.
09.15 uur
Priester:
Lector:
Koster:

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

Ma. 3 aug.

10.00 uur Eucharistieviering

PASTOR
Pater: Y. Konchenko, (op woensdag afwezig).

Zo. 9 aug.
09.15 uur
Priester:
Lector:
Koster:

8de Zondag van de zomer
Eucharistieviering
pater Y. Konchenko
L. Janssen
W. Tempelaars

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17

14.00 uur

Eucharistieviering
voor de
Antilliaanse gemeenschap

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

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.

Ma. 10 aug. 10.00 uur Eucharistieviering
Za. 15 aug. Maria ten Hemelopneming
19.00 uur
Eucharistieviering
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Priester:
Lector:
Koster:

pastoor J.C.F.M. Smulders
C. Hendriks
N. Evertsz

Zo. 16 aug.
9.15 uur
Priester:
Lector:
Koster:

9de Zondag van de zomer
Eucharistieviering
pastoor J.C.F.M. Smulders
T. van de Ende
L. Janssen

Januari 2021: save the date
voor een nieuwe WJD@Home

Ma.17 aug. 10.00 uur Eucharistieviering
Zo. 23 aug.
09.15 uur
Priester:
Lector:
Koster:

10de Zondag van de zomer
Eucharistieviering
pastoor J.C.F.M. Smulders
L. Janssen-Impens
W. Tempelmans

Jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op
Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor
het eerst gehouden voor jongeren die niet deel
konden nemen aan de Wereldjongerendagen in
Panama. WJD@Home was met ruim honderd
deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een
vervolg.

Jarigen:

zie bladzijde 17/18.

De WJD@Home 2021 worden georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler van het bisdom Rotterdam is coördinator. “We merkten dat er groot
enthousiasme
was
tijdens
het
weekend
WJD@Home op Ameland. Niet alleen bij de jongeren die toen deelnamen, maar bij iedereen die
meehielp, bij de organisatie en bij de bisschoppen.”
De Nederlandse bisschoppen zetten zich graag in
voor de nieuwe editie. Desiree: “De bisschoppen
hebben nu al toegezegd dat er weer twee bussen
zullen rijden. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De
ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het
bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom
Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via
het bisdom Rotterdam naar het bisdom HaarlemAmsterdam en zo verder.”
“De vorige keer was echt heel leuk, samen een
weekend op een eiland met het strand en de zee
op loopafstand, mooie gesprekken, catechese van
de bisschoppen en de ruimte om in deelgroepjes
met leeftijdsgenoten te praten over je geloof. Je
ontmoet de mensen weer die je eerder zag bij een
WJD en als je voor het eerst meegaat, maak je
nieuwe vrienden die ook gelovig zijn.” . Desiree:
“De thema’s van de Wereldjongerendagen hebben
te maken met opstaan en in beweging komen. Opstaan voor je geloof, investeren in je band met God
en in beweging komen voor je naaste, dat is waarover dit weekend zal gaan. We bereiden een mooi
en inspirerend programma voor met interessante
sprekers en we maken er samen een geweldig
weekend van.” WJD@Home op Ameland zijn van
vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari 2021
Na de zomer volgt informatie over aanmelding.

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

Landelijk kerknieuws

Paus Franciscus voegt namen voor
Maria toe aan Litanie van Loreto
Paus Franciscus heeft drie nieuwe namen voor
Maria toegevoegd aan de Litanie van Loreto. Dit is
een lijst met eretitels voor Maria die vaak na het
rozenkransgebed gebeden wordt.
De nieuwe titels zijn: ‘Moeder van Barmhartigheid’,
‘Moeder van de hoop’ en ‘Troost van de migranten’.
De aanvullingen op de Litanie van Maria zijn op 20
juni 2020 bekendgemaakt door kardinaal Sarah, de
prefect van de Congregatie voor de Goddelijke
Eredienst van het Vaticaan. In zijn brief staat ook
precies beschreven waar de nieuwe titels moeten
worden ingevoegd: de eerste titel komt na ‘Moeder
van de Kerk’, de tweede na ‘Moeder van de goddelijke genade’ en de derde na ‘Toevlucht van de
zondaars’.
Met de nieuwe aanvullingen telt de litanie van Maria nu 54 aanroepingen. De oorspronkelijke versie
dateert uit 1601. In de eeuwen erna werden er vaker titels toegevoegd. De laatste vernieuwing was
toegevoegd door paus Johannes Paulus II. Hij liet
de aanroeping ‘Moeder van de kerk’ toevoegen. De
naam verwijst naar het Mariaheiligdom Loreto in
Italië. (Bron; Actueel)

(Bron: Bisdom Rotterdam)

_____________________________________
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Predikantenbord Herv. Gemeente (vanaf 1665)

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

Nu opgehangen in kerkenraadskamer Dorpskerk
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16 augustus 2020

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. kerk Rwanda.

_____________________________________

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

Reserveringen:

tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com

18

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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