Administratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.

Oktober - Rozenkransmaand

____

____

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET
Voor de Protestantse Gemeente en de
Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet
Jaargang 52, nr. 17 - 26 september 2020

Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities
van het kerkblad en inleverdata:
Nr. Kopij inleveren
Editie periode
e-mail tot 24.00 u: versch.: van - tot:
18 1 oktober
10 okt. 10/10 - 24/10

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

19 15 oktober
24 okt. 24/10 - 7/11
20 29 oktober
7 nov. 7/11 - 21/11
____________________________________

Redactieadres:
Parelvissersstraat 131 (Mariakerk), 3194 JL Hoogvliet.
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D.S. Bijlsma,
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L.W.M.B. Janssen,
C. Kreft,
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tel. 4164080
tel. 4380618
tel. 4382325
tel. 4383318
tel. 4168663
tel. 4161303

Gebed in coronatijd
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

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

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Betalingen aan:

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

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen
ervan zijn overleden, dat zij bij U geborgen
mogen zijn.

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

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in
de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

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.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij
de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

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.

Versterk ons geloof en onze hoop,
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
Overgenomen van de website Sint-Vitusparochie
(deze omvat de R.K. gemeenschappen van
Easterwierrum, Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten
en Wytgaard)

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

2

Verandering………
Niet alleen door Corona, maar door allerlei oorzaken verandert de wereld om ons heen. Dat is
op het gebied van techniek, communicatie en op veel andere gebieden.
Ook op kerkelijk gebied is er heel veel veranderd. Katholieken hadden bijvoorbeeld vroeger
heel strenge regels rond het ontvangen van de H. Communie. Wilde je ter Communie gaan,
dan mocht je vanaf ’s nachts 00.00 uur niets meer eten of drinken; zelfs niet je tandenpoetsen.
Je werd geacht op zijn minst toch eens per maand te gaan biechten.
Ik herinner me nog goed dat protestanten bij ons in de buurt op zondag niet mochten fietsen of
voetballen. Ook een ijsje kopen op zondag was voor hen uit den boze.
Iedereen herinnert zich vast nog het ‘probleem’ van gemengde huwelijken.
Via de catechismus en het godsdienstonderwijs werden die regels er bij ieder van ons goed
ingeprent en vaak werd dit alles in de zondagse preek nog eens goed onderstreept.
Die vast omschreven regels gaven wel een gevoel van zekerheid: je wist dit is de juiste weg.
Je nam ook bijna vanzelfsprekend aan: dit is de wil van God.
Tegelijk stelt het loslaten van die vaste regels aan íeder van ons de vraag: Wat is de juiste
manier van geloven in deze tijd? Daarop is zeker niet ‘zo maar’ een eenduidig antwoord te geven.
Wel kan het ons in zekere zin geruststellen, dat wij niet de enigen zijn die leven met een ‘tastend’ en ‘zoekend’ geloven.
Als we de Bijbel erop naslaan, zien we dat door de vele, vele eeuwen heen zoekers en zieners
steeds op hun manier hun wijze van geloven hebben proberen te verwoorden.
Het duidelijkst komt dit naar voren in de vele ‘beelden’ van God: God die schept, God die
straft, God die verschijnt in vuur en donder, God die verschijnt in een zachte bries, God die tot
mensen spreekt van aangezicht tot aangezicht, God die zwijgt ook als mensen in grote nood
tot hem roepen, God die als een herder meetrekt door de woestijn, God die heel concreet Elia
voorziet van brood en water, zodat hij kracht krijgt om zijn tocht voort te zetten.
Ook in het Nieuwe Testament is er geen ‘éénvormig’ beeld van God: als een Geest daalt hij op
Jezus neer, Hij staat toe dat Jezus wordt bekoord, Jezus spreekt Hem aan met ‘Abba’, ‘Vader’,
in de Hof van Olijven en lijkt Hij voor Jezus heel ver weg, op de Vijftigste dag verschijnt hij aan
de leerlingen in de vorm van een soort vlammen en geeft hun kracht en nieuwe moed.
Ofschoon we ons samen-geloven soms verwoorden in het uitspreken van de geloofsbelijdenis
en het uitspreken van het Onze Vader; toch is ons geloven, en het mysterie - dat we God
noemen - groter, dieper dan die woorden; het overstijgt onze menselijke woorden.
Ik denk dat er in ieder mensenleven wel momenten zijn, waarop we God woordeloos en tegelijk heel diep ervaren. Bij de een zal dat misschien gebeuren in diepe nood: dan te voelen, te
beleven te ‘weten’ God houdt me vast! Een ander zal dit ervaren in de natuur. Weer een ander
in een gesprek met iemand van hart tot hart.
Juist nu we meer ‘los’ zijn gekomen van die kerkelijke regels, komt er voor ieder van ons meer
‘ruimte’ om in tastend zoeken zijn/haar geloof op eigen wijze te verdiepen.
We mogen er daarbij ook op vertrouwen dat God ons - in welke ‘verschijningsvorm’ ook- tegemoet komt.
Het is daarbij wel belangrijk, dat we onszelf rust en tijd geven om op onze eígen manier met
ons geloven en het waardevolle van ons leven bezig te zijn.
Ben van Dam.
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

Vooruitblik:

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
dienst van Schrift en Tafel
Uitzending alleen 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 alleen digitaal via kerkradio
Kerkbezoek na aanmelding, zie: Prot.
Kindernevendienst: ouders met kinderen voorrang.
Kinderoppas.

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 dhr. L. Janssen en mw. L. JanssenImpens, woord- en communieviering
Toegang op afspraak; zie RK
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
14.00 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
▪ maandag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ donderdag
19.00 uur Rozenkransgebed
--------------------------------------------------------------------

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020

ZONDAG 11 OKTOBER 2020

▪ maandag:
10.00 uur Eucharistieviering
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN: Vredeswerk
HA: Kinderen in de Knel
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie;
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel

R.K.: Eigen parochie

ZONDAG 4 OKTOBER 2020

Agenda

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

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;

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering
Toegang op afspraak; zie RK

_________________________________________
Sommige activiteiten kunnen weer worden
hervat onder strikte voorwaarden.

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

Vast rooster
(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

▪ maandag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ donderdag
19.00 uur Rozenkransgebed
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie;
2. PKN: Kerk & Israël
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.:

‘Open kerk’

(toegang volgens de geldende richtlijnen)

Mariakerk: alleen donderdag 11.00 - 12.00 uur
Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 12.00 uur:
‘Bij de dominee op de koffie’

• Eerste woensdag van de maand
Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering
Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”
Wo. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices”

1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud
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Actueel
Zaterdag 26 september
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommelmarkt - met handhaving van coronaregels - ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.
Zondag 27 september
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit
kan telefonisch op vrijdag 25 september tussen 17.00 uur en 20.00 uur via telefoon 472 27
27 (max. 40 personen).
Dinsdag 29 september
14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
Woensdag 30 september
20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).
Donderdag 1 oktober
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail
voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).
Zondag 4 oktober
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 2 oktober tussen 17.00 uur
en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 40
personen).
Woensdag 7 oktober
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
19.00 uur Dorpskerk. Oecum. Taizéviering (O).
Donderdag 8 oktober
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
14.00 uur Wisselende plaats. Ouderengesprekskring o.l.v. en informatie bij ds. Wilschut
(P).
Zondag 11 oktober
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 9 oktober tussen 17.00 uur
en 20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max. 40
personen).

zaterdag
zondag
maandag

10 oktober
11 oktober
12 oktober

Ezra 1:1-11(-2:70)
Ezra 3:1-13
Ezra 4:1-16

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

Dhr. B. van Hamburg
Mw. E.M. (Bep) Meijer-Scholte
Zorgcentrum ‘Hannie Dekhuizen’
(Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam)

Mw. M.J. van Oosten-Hoekveen
Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’
(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. H.A. 't Hart-de Rooij
Mw. A.M. Roos-Hoek

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

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

27 september Daniël 3:24-30
28 september Daniël 3:31-4:14
29 september Daniël 4:15-24
30 september Daniël 4:25-34
1 oktober
Daniël 5:1-12
2 oktober
Daniël 5:13-6:1
3 oktober
Daniël 6:2-10
4 oktober
Daniël 6:11-18
5 oktober
Daniël 6:19-29
6 oktober
Psalm 115
7 oktober
Matteüs 20:1-16
8 oktober
Matteüs 20:17-34
9 oktober
Psalm 122

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

_________________________________________
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26e zondag door het jaar

Matteus 21, 28-32: Iemand met een wijngaard had twee zonen…
Thema: Is jouw ja echt JA?
6

van hal 2 naar hal 3 gemarkeerd door twee heel
grote sluisdeuren.

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

_____________________________________

De expositie is zeker nog tot op het einde van dit
jaar dagelijks te bezoeken. Nadere informatie is te
vinden op: https://zandverhalen.nl
Ben van Dam.

Orgelagenda
Toegang vrij, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen
voorbehouden. Eventuele – onvoorziene – wijzigingen:
zie de orgelagenda op:
www.rotterdamorgelstad.nl

Dank

Nieuwe start
De organisatie van orgelconcerten
in het kader van Rotterdam Orgelstad krabbelt weer overeind.
Men kan toch weer beginnen op:.
● zaterdag 26 september - Citykerk Het Steiger, zal om 16,00 uur
de, uit Laon, Frankrijk, afkomstige,
- Frans-Poolse organiste Lidia
Książkiewicz (was hier vaker) een
sprankelend concert verzorgen.

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat
ik op zondag 13 september vanuit de Dorpskerk
mocht ontvangen voor mijn 91e verjaardag.
Annie van Tielen.
Op zondag 23 augustus ontving ik vanuit de
Dorpskerk een prachtig boeket bloemen, waarvoor
heel hartelijk dank. Ook dank voor de warme blijken van medeleven, die ik na het overlijden van
mijn lieve vrouw vanuit onze gemeente mocht ontvangen. Het heeft mij erg goed gedaan.

● Orgelpauzeconcert - Laurenskerk, 12.45 uur
▪ dnsdag. 29 september: Gerard de Wit
▪ dnsdag. 6 oktober: Cornelis den Ouden

Dick Baai

Bijbelse zandsculpturen

● Overige:
▪ zondag 27 september - Open Hof, Ommoord
19:00 uur: Christian Stötzner (Eisenach), orgel en
Vocaal Ensemble o.l.v. Willem Blonk
▪ zaterdag 3 oktober - Bergsingelkerk, 16:00 uur
Marcel van Westen, orgel
▪ zond ag 11 oktober - Arminiuskerk, 15:00 uur
Kerk &Museum, Jos van der Kooij, orgel
▪ zondag 11 oktober - Laurenskerk, 15:00 uur
Serie: Orgel plus Hayo Boerema & Laurenscantorij
o.l.v. Wiecher Mandemaker
Toegang € 9,50 / CJP & t/m 26 jaar € 3,50
Kaarten via www.laurenskerkrotterdam.nl
_________________________________________

In het mooie Hanzestadje, Elburg, heeft Aad Peters
samen met 35 beeldhouwers van over de hele wereld 300 scenes uit de Bijbel uitgebeeld.
Die afbeeldingen staan verspreid over drie kollossale hallen. Ze gebruikten daarvoor 4000 kubieke meter zand uit het Markermeer.
Deze grootste indoorexpositie van zandsculpturen
is ook bijzonder, omdat nog nooit zand met bouwmaterialen, levende bomen en verhalen op zo’n
niveau is gecombineerd. Naast de heel aansprekende bijbelse voorstellingen zie je veel prachtige
deuren uit Mali en wordt bijvoorbeeld. de overgang
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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

Gebed van de Paus

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.

O Maria,
U schittert onophoudelijk op onze weg
als een teken van verlossing en hoop.
We vertrouwen onszelf toe aan U.
Aan de voet van het kruis
hebt U gedeeld in Jezus’ lijden,
en bleef U standvastig in uw geloof.
U kent onze noden,
en we weten dat U erin zult voorzien,
zodat, zoals in Kana in Galilea,
vreugde en feest kunnen terugkeren
na deze tijd van beproeving.
Help ons, Moeder van de goddelijke Liefde,
om onze wil af te stemmen
op de wil van de Vader
en om te doen wat Jezus ons zegt,
Hij die ons lijden op zich heeft genomen,
en onze lasten heeft gedragen
om ons, door het Kruis, te brengen,
tot de vreugde van de Verrijzenis.
Amen.

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.

Tot U nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd

• 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

8

vanuit de beroemde Grot van de Verschijningen in
Lourdes. Het is voor het eerst dat een eucharistieviering vanuit Lourdes op de Nederlandse televisie
wordt uitgezonden.
Normaal gesproken bezoeken elk jaar miljoenen
pelgrims uit de hele wereld de grot, waar het meisje Bernadette Soubirous in 1858 achttien keer een
verschijning van Maria mocht krijgen. Ook vanuit
Nederland gaan jaarlijks enkele duizenden pelgrims op bedevaart naar Lourdes. Door de coronapandemie is dat dit jaar niet mogelijk. De Nederlandse bedevaartorganisaties hebben al hun reizen
moeten annuleren. Nu de Nederlandse pelgrims
niet naar Lourdes kunnen gaan, brengen de KRO
en de bedevaartorganisaties met deze tv-viering
Lourdes een beetje naar Nederland toe.
Bisschop Van den Hende zou in de week van 14
tot 19 september met pelgrims in Lourdes zijn.
“Het is heel jammer en ook pijnlijk”, aldus de bisschop, “dat deze pelgrims dit jaar door corona de
pelgrimsreis niet kunnen maken. Ik hoop van harte
dat hun teleurstelling en ook eenzaamheid doorbroken kunnen worden wanneer via de televisie
rechtstreeks de eucharistie kan worden meegevierd vanuit de Grot in Lourdes in onze eigen taal.”
Hoofdcelebrant in de tv-mis op 27 september is
hulpbisschop Woorts van het aartsbisdom Utrecht.
Voorafgaand aan de viering wordt in het Geloofsgesprek op NPO2 een interview met hem uitgezonden. Mgr. Woorts is al van jongs af aan verbonden met Lourdes en was brancardier en aalmoezenier tijdens bedevaarten. In het Geloofsgesprek met Leo Fijen vertelt hij wat Lourdes voor
hem betekent.
Zondag 27 september NPO2, 9.45 uur: Geloofsgesprek met Mgr. Woorts;10.00 uur: Eucharistieviering uit de Grot van de Verschijningen in Lourdes

Bisdomnieuws
● Bisdom vierde uitgestelde chrismamis
in het Jaar van het Woord van God
“Naast het geschreven Woord van God (de Heilige
Schrift) en Jezus Christus die het vleesgeworden
Woord is, kunnen ook wijzelf op onze beurt een
woord van God zijn daar waar wij zijn liefde uitdragen in dienstbaarheid en geloof. Daar waar wij zijn
liefde voelbaar maken in hulpbetoon en solidariteit
en daar waar wij zijn liefde hoorbaar maken als we
elkaar corrigeren, bemoedigen en op onze beurt
Christus nabij brengen.” Dit preekte bisschop Van
den Hende tijdens de diocesane chrismamis in het
Jaar van het Woord van God, op woensdag 9 september.
De chrismamis is de jaarlijkse diocesane eucharistieviering, waarin de bisschop de oliën zegent en
het chrisma wijdt voor de viering van de sacramenten. De viering wordt normaliter gehouden in de
Goede Week op de vooravond van Witte Donderdag, maar werd verplaatst vanwege het coronavirus. Normaliter ook worden de heilige Oliën direct
na de viering verspreid. Nu gebeurde dat op de
maandag en dinsdag na de chrismamis.
De bisschop preekte over het Jaar van het Woord
van God en vertelde dat paus Franciscus aan het
begin van dit jaar voor het eerst een Zondag van
het Woord van God afkondigde. “Het is duidelijk
dat je dat nooit bij een zondag mag laten”, preekte
de bisschop, “Iedere dag opnieuw mag het Woord
van God ons voeden, ons bijstaan. En heel bijzonder iedere zondag mogen we rijkelijk putten uit de
Heilige Schrift.”
Tijdens de chrismamis vernieuwden de priesters
hun beloften. Ten overstaan van de bisschop en
het volk van God beloofden zij opnieuw wat ze bij
de wijding uitspraken. Ze beloofden hun taak naar
het voorbeeld van de Goede Herder onbaatzuchtig,
met liefdevolle toewijding te vervullen. Daarna werden de gelovigen gevraagd om te bidden voor de
priesters.
Vervolgens zegende de bisschop de olie voor de
zieken en de geloofsleerlingen en wijdde hij het
chrisma voor de vormelingen en de dopelingen.
Door het coronavirus moesten vormselvieringen dit
voorjaar noodgedwongen worden uitgesteld. Daarom zullen nu veel vormelingen in oktober en november het vormsel ontvangen en getekend worden met het chrisma. In totaal zijn er in deze
maanden twaalf vormselvieringen.

Hoogvliet / Pernis

● Geen bedevaarten dit jaar wel een tv-mis vanuit Lourdes

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

Nu de pelgrims niet naar Lourdes kunnen, brengen
de KRO en de bedevaartorganisaties met een tvmis Lourdes een beetje naar Nederland. De televisiemis komt op zondagochtend 27 september live

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
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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

Ontvangst:
Reiniging:
Zo 11 okt..
09.15 uur
Voorganger:
Lector:
Koster:
Ontvangst:

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.

Reiniging:
14.00 uur
Priester:
Lector:
Koster:

Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

Zieken
Mw. E.M. (Bep) Meijer-Scholte is opgenomen in
Zorghotel Aafje, 5de verdieping, kamer 520

Overledenen

Overleden op:
1 sept. Maria Hendrika Margaretha Pot - van der
Linden, 97 jaar
1 sept. Gijsbertus Antonius de Lange, 90 jaar
6 sept. Andreas Albertus Beckschebe, 72 jaar
7 sept. Alexander Declemy, 94 jaar

Uit de deelparochie

Zondagvieringen

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.

Mariakerk

Beperkt in de week open
De Mariakerk is alleen open voor gebed of om een
kaarsje op te steken op de donderdagen van
11.00 tot 12.00 u.
Wel moet rekening gehouden worden met de coronavoorschriften, waaronder de afstand van 1,5 m.

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: 010-472 31 15 (gebruik geen
voicemail!!!)

Zo. 4 okt.
09.15 uur
Priester:
Lector:
Koster:

28e Zondag door het jaar.
woord- en communieviering
dhr. L. Janssen
mw. L. Janssen-Impens
C. Hendriks
dhr. Middendorp, dhr. Th en A. van
Schöll
mw. Van der Torre, mw. Van der
Ham
Eucharistieviering voor de
Antilliaanse gemeenschap
Pater Y. Konchenko
…….
N. Evertsz

Jarigen: zie bladzijde 11.

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.

Zo. 27 sept.
09.15 uur
Priester:
Lector:
Koster:
Ontvangst:
Reiniging:

dhr. Bijlsma, dhr. en mw. Karsomenawi
mw. Sleiffer, dhr. Molina

Rozenkransgebed
Dit vindt plaats op alle donderdagen in oktober om
19.00 uur in de Mariakerk

26e Zondag door het jaar.
Eucharistieviering
pastoor J.C.F.M. Smulders

L.Joaquin-Martis
W. Tempelaars
dhr. en mw. Sleiffer, mw. Maduro
mw. Karsomenawi en Mai Dao
27e Zondag door het jaar.
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
A. van der Heijde
L. Janssen

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

Zandsculpturen
Zie ook bladzijde 7
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Nieuwbouw
Baarsweg / Keizersmantelweg

_____________________________________

_____________________________________

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: ......................................................................................... postc./plaats: ................................................
postcodetelefoon: ...................................... e-mail: .........................................................................................
IBAN-betaalrek.: .......................................................................................
abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.
Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................
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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, telefoon
4161755; e-mail: groenendijk187@outlook.com
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.
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

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.
dhr. J.S. Heutink, tel.: 06-82457044,
e-mail: heutink1952@live.nl.
• De Aanbouw, Achterweg 12, tel. 4381233.
Inl./reservering: 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.
•

Hulpverlening

Doopbediening

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

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

Collecten - toelichting

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

Zie ook DiacoNieuws

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.

● 27 september - PKN: vredeswerk
Vrede verbindt verschil

De Protestantse Kerk
steunt via Kerk in Actie
en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria,
waar Kerk in Actie het
werk van de Nigeriaanse
kerken steunt om slachtoffers van het geweld te
helpen hun trauma’s te
verwerken.
Christenen en moslims
verbeteren samen hun
situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In
Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie
van migranten- en internationale kerken, om elkaar
als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.
PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen
seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen
vrouwen.
Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de
Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak
een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

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.

Ambts-/taakdragers
Op 27 september (HA): mw. Vervat, mw. Groot
Bramel, mw. Groenendijk, mw. Leeuwestein, mw.
Van der Maar
Lector: mw. Groenendijk
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: mw. Berendsen, dhr. P.
en R. Hallema.
Op 4 oktober: mw. Van Delft, dhr. Snel
Lector: dhr. Heutink
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Commissie van ontvangst: mw. Vervat, dhr. Wols,
mw. Taphoorn, mw. Kempff.

● 4 oktober - PKN: Kerk & Israël

Leren door ontmoeting en dialoog
De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis
met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk
geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting.
In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van
de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die
zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s voor tieners.
In Nederland investeert de kerk in opbouwende
relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze
zich actief tegen het toenemende antisemitisme,
bv. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms
Katholieke Kerk. Plaatselijke gemeenten worden
ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen,
ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël
Onderweg.
Op Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het
werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak
uw bijdrage over via NL 10ABNA 0444 444 777,,
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.

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 tussen 17.00 en 20.00 uur als volgt:

op vrijdag:
25 sep.
2 okt.
9 okt.

voor zondag:
27 sep.
4 okt.
11 okt.

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

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te
maken? Hartelijk dank!
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Extra aandacht en actie…
vraagt de diaconie van u voor de aanstaande acceptgiroactie. Zoals ieder jaar wordt u gevraagd om
een diaconaal project aan te melden waaraan we
een deel van de acceptgiroactie kunnen besteden.
De diakenen maken daaruit later een selectie voor
gemeente-, binnenlands- en werelddiaconaat.
Dit is een mooie kans om kleine en grotere projecten die u na aan het hart liggen financieel te
steunen en in het zonnetje te zetten.

Kindernevendienst / oppasdienst
Beste jongens en meisjes,
De schoolvakantie zit er weer op! We hopen dat
jullie een leuke zomervakantie hebben gehad en
met veel plezier begonnen zijn aan het nieuwe
schooljaar. Sinds een tijdje mogen we gelukkig ook
weer naar de kerk. Tot nu toe was er nog geen
kindernevendienst, maar daarin willen we graag
verandering brengen!

Dit kan door een briefje te sturen naar Diaconie
Hoogvliet, postbus 72 ,3190AB Hoogvliet of het in
de brievenbus te doen bij Marianne van der Maar,
Doradehof 1. Mailen kan ook naar:
voorzitterdiaconie@kerkhoogvliet.nl.
Bellen mag natuurlijk ook, maar dan graag na
19.00 uur naar Marieke Groot Bramel, telefoon
010-4380618.
Doe dit alstublieft wel vóór 30 september.
Wij hopen op vele reacties, want de wereld heeft
ons nodig zoals ik al eerder schreef.

We zullen het heel leuk vinden om jullie allemaal
weer te zien. En misschien vinden jullie het ook
leuk elkaar weer te zien!
Op zondag 11 oktober is de eerste dienst, waarin
er weer kindernevendienst en oppasdienst zal zijn.
Omdat we het leuk vinden dat er dan zoveel mogelijk kinderen zijn, nodigen we jullie (én natuurlijk
jullie ouders) uit om deze zondag naar de kerk te
komen. Mochten meer mensen zich aanmelden
dan is toegestaan in de dienst, dan krijgen ouders
met kinderen deze zondag ‘voorrang’.

Namens de diaconie reken ik op uw inbreng en
wens ik u allen gezondheid en vriendelijkheid toe
Marieke Groot Bramel.

We zijn van plan om na deze zondag weer af en
toe kindernevendienst en oppas aan te bieden.
Hoe vaak en op welke zondagen dat zal zijn, zullen
we jullie in een volgend kerkblad laten weten.

● Collecte 27 september - Avondmaal
Kinderen in de Knel

We zien jullie graag allemaal op 11 oktober.
Tot dan!
Leiding van de kindernevendienst en de oppas.

DiacoNieuws
● Nieuws uit de vergadering
In het vorige kerkblad heb ik u al veel verteld uit onze vergadering. We vergaderen één keer per
maand. Toch heb ik u nog wat te melden.
Allereerst bedankt voor het doorgeven van adressen
voor de bloemen. Het loopt nog niet storm, maar fijn
dat er mensen meedenken met ons.

b Op 27 september is de collecte ij het avondmaal
bestemd voor Kinderen in de Knel een project van
Kerk in Actie.
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in
het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten
nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs.
We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een
rol krijgen in de kerk.

Er is nog wel wat te melden over het avondmaal.
De volgende keer, op zondag 27 september, als we
met elkaar avondmaal vieren, doen we het op dezelfde manier als op 2 augustus.
Bij het binnengaan van de kerk neemt u een mandje
mee met wijn en deze keer zit er dan een stukje
matse in. Dat is dan ook het enige verschil.
Er is gekozen voor matse, omdat het brood gezien
de veiligheid wat te lang in het mandje ligt. Het is ook
maar een klein stukje en droogt dan ook erg uit.

Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel
te verbeteren? U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in de Knel.
Uw diakenen.

Helaas is er nog niet zoveel gereageerd op de vraag
over de acceptgiroactie. Daarom opnieuw.
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In Memoriam

Vanuit de Aalkaar pastorie

Willem Stoutjesdijk

Vrije dagen: zaterdag en op vrijdag 9 oktober

Op 8 september overleed op de leeftijd van 76 jaar
dhr Willem (Wim) Stoutjesdijk. Vanaf het moment dat
Wim werd getroffen door de grote hersenbloeding, in
het begin van de coronatijd, was het een grote zorg
of het wel goed zou kunnen komen. Niemand mocht
naar hem toe.
Bij het levensverhaal van Wim hoort zijn beleving van
de watersnoodramp van 1953. Hij was toen 9 jaar
oud en de redding door een helikopter is hem altijd
scherp bijgebleven. Net zoals trouwens de beelden
van mensen, ook een vriendje, die niet zo gelukkig
waren dat de hulp op tijd was. Hij heeft daar altijd
veel moeite mee gehad.
Mijn beeld van Wim is dat van een bijna altijd lachend
mens, soms een glimlach, vaak een brede lach. Hij
slaagde er in, voor zover ik dat heb kunnen zien, om
heel vaak opgewekt en vrolijk te zijn. In het begin van
zijn huwelijk was hij postbode, en hij deed dat werk
altijd vrolijk. Na een paar jaar veranderde hij van
werk, hij ging bij de brandweer. Ook dat heeft hij altijd
vol overgave gedaan. Alleen op het eind werd dat wel
erg zwaar voor hem. Hij heeft het tot zijn 55e volgehouden, maar eigenlijk ‘was zijn boekje twee jaar
eerder wel vol’.
Niet dat hij vanaf dat moment thuis ging zitten, welnee. Hij heeft nog jaren in de tuin gewerkt. Thuis, bij
buren, bij de stacaravan in Ouddorp, maar ook nog
elf jaar bij het crematorium in Rotterdam Zuid.
Overigens had hij in zijn brandweertijd dikwijls een
dubbele baan. Hij is daarnaast ook nog glazenwasser geweest en je kon hem als schoorsteenveger
over de dakvorsten zien lopen.
Dat harde werken verhinderde hem niet om een prima echtgenoot, sportieve vader en toegewijde opa te
zijn. Die sportieve vader ging met zijn kinderen hardlopen (niet iedereen gelooft dat zomaar) maar hij
kwam ook een keer op zijn racefiets naar Ede - het
gezin was al op vakantie, hij kwam daar een paar
dagen ook naar toe. Hij was altijd actief, ook op de
camping. Kleinkinderen mochten steeds een week bij
opa en oma op vakantie, altijd één tegelijk zodat ze
alle aandacht zouden krijgen. De kleinkinderen werden ook wel meegenomen naar de tuin en de urnenmuur bij het crematorium. En als je mee was trakteerde hij hen altijd op allerlei verhalen. Echt gebeurd
- of het was een mop, dat wist je niet altijd.
Zelf heb ik Wim leren kennen via kerkkoor ‘De Bron’,
waar ik een paar maanden bij heb gezongen. Sindsdien was hij voor mij een bekende, trouwe kerkganger. We mochten hem dan ook in Gods hand leggen
en vertrouwen dat hij bij God geborgen zal zijn. Zijn
vrouw Ria, de kinderen en de kleinkinderen wens ik
vanaf deze plaats veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Startzondag > Presentatie
We hoopten onze startzondag te kunnen houden
op 18 oktober. Dat gaat helaas niet lukken.
We zien nu dat wekelijks nog niet het maximum
aantal bezoekers in de kerkdienst is en dat zal eind
oktober nog niet veel anders zijn, nog los van het
feit dat het dan ook nog niet veel anders mag zijn.
Daarom gaat de startzondag niet op de gebruikelijke manier door.
Maar - we hebben wel een oplossing. Iedereen
krijgt de week voor 18 oktober een brochure thuis
waarin te lezen is wat er allemaal gebeurt in dit
seizoen en door wie dat alles mogelijk wordt gemaakt - een presentatie van alle groepen en groepjes die in onze gemeente actief zijn.
Diezelfde groepen zullen zich tijdens de dienst ook
presenteren op een multimediale wijze (ik bedoel:
ze leveren een filmpje over hun activiteiten). Rond
elk lied is zo’n filmpje te zien, is de bedoeling.
Er komen nog twee van zulke breinbrekers aan.
Hoe het allemaal gaat verlopen op de gedachteniszondag op 22 november, en de vieringen op Kerst.
Welke slimmerik kan oplossingen voor deze dagen
verzinnen …

Ds .R.J. Wilschut

Ds. Robert Wilschut

Bezoekwerk
Ondertussen ben ook ik na mijn zomervakantie
weer begonnen met bezoekwerk. Uiteraard moet
dat voorzichtig verlopen. Wie liever telefonisch contact wil mag dat altijd aangeven en dat gebeurt dan
ook. Als er klachten zijn gaat een bezoek niet door.
Ik heb altijd wel een mondkapje bij me, vooraf overleg ik meestal even of u wilt dat ik dat gebruik. Ook
al heb ik gemerkt dat ik dan dikwijls slecht verstaanbaar ben voor wie al wat moeite heeft met
horen, er kan altijd voor gekozen worden.
Kringen
De Bijbelkring, de Ouderengesprekskring en de
‘Open Dorpskerk’ zijn weer van start gegaan. De
eerste twee vindt u in de actuele agenda. De laatste staat in de vaste agenda en vindt elke donderdag plaats in De Aanbouw van 10 tot 12 uur. Het is
van het begin af aan weer gezellig. We kunnen
makkelijk de anderhalve meter in acht nemen, dus
ieder mag zich veilig voelen om te komen. Welkom!
Emeritaat
Sinds de aankondiging dat mijn pensioen (emeritaat) niet zo heel ver weg meer is wordt me daar
veel naar gevraagd. Het duurt nog 1¾ jaar hoor, dus
voorlopig mag ik nog alles doen. Alleen zullen er
steeds meer vrije dagen komen (steeds de vrijdagen) tot uiteindelijk in juni 2022 het emeritaat begint.
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Genoeg over de temperatuur en nu weer terug
naar de warmte van deze tijd en de eerste kerkenraadsvergadering na de zomer waaruit we het volgende met u willen delen:

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Ten tijde van inleveren van kopij had ds. Huls nog
vakantie - red.

Diaken Mieke Mevius werd niet als diaken geboren, dat werd ze pas veel later. Eerst werd ze onderwijzeres en raakte als jonge dame van 26 jaar
ook betrokken bij de geloofsopvoeding van kinderen. We noemen dat tegenwoordig kindernevendienst. Pas veel later werd zij ook diaken. Over
haar leven als onderwijzeres en diaken gaat het nu
niet. De reden dat ik haar naam hier noem is, omdat zij dit jaar 76 geworden is en nog steeds actief
betrokken is bij de kindernevendienst. De snelle
rekenaars onder ons hebben dan in de gaten dat
zij dus al 50 jaar betrokken is bij de kindernevendienst. Die tijd heeft ze niet alleen in Hoogvliet volgemaakt, maar ook op andere plaatsen. We hadden gehoopt haar even in het zonnetje te kunnen
zetten, maar zoals met veel dingen moet dat wachten tot het coronavirus is overwonnen. Gelukkig
kunnen we haar wel op deze plaats publiekelijk
bedanken voor al het werk dat zij heeft gedaan om
bij de kinderen ‘het zaadje’ van de naam van de
Heer Jezus Christus te planten.

Kerkenraadpraat
Beste zusters en broeders,
zal ik u eens vertellen waar ik afgelopen tijd achter
ben gekomen?
In gedachten hoor ik u al roepen: “vlug vlug vertel
het desnoods betalen we bij… vertel….”.
‘k Zal u niet langer in spanning houden. Ik ben erachter gekomen dat wij in het interglaciale tijdperk
leven. Wist u dat? Ik niet, maar toen het medio
september weer zo warm was en alle plantjes in
onze tuin voor de zoveelste keer slap en moedeloos erbij hingen alsof ze ernstige verwaarlozing
wilden uitstralen, dacht ik: “waar zijn toch de ouderwetse natte herfsten en de strenge sneeuwzekere winters gebleven?
Vroeger dook je met zo’n vraag in een meters dikke rij met in vetleer gebonden boeken op zoek naar
het antwoord. Wie heeft er niet gezocht in de
Summa, de Winkler Prins of de Encyclopaedia Britannica? Sinds de eerste uitgave van de ‘EB’ in
1768 haalden miljoenen mensen hun antwoord op
kennisvragen uit dit soort boeken. Dat is best wel
begrijpelijk als je je bedenkt dat het woord ‘encyclopedie’ afkomstig is van het Griekse ‘enkuklios
paideia’ dat ‘afgerond totaal van kennis’ betekent.

Zoals u weet zijn we in 2019 voortvarend gestart
met het nieuwe beleidsplan. Helaas is daar door de
coronamaatregelen een streep doorheen gezet. Op
het opzetten van de telefooncirkel(s) na is besloten
om de rest van de plannen in de ijskast te zetten
tot de coronacrisis voorbij is.
Bijzondere diensten
Het volgende over de startdienst op 18 oktober en
de gedachtenisdienst op 22 november.
Laat ik beginnen met de gedachtenisdienst, want
die verdient speciale aandacht. Gemiddeld overlijden er jaarlijks zo’n 60 a 70 gemeenteleden. Gewoonlijk worden hun nabestaanden altijd uitgenodigd voor deze dienst. Als nu van elke overledene
twee familieleden naar de dienst komen dan moeten we op die zondag 120 a 140 mensen ontvangen. Normaal gesproken is dat geen probleem
maar als u bedenkt dat er nu maar 40 mensen per
dienst aanwezig mogen zijn, dan zult u snappen
dat er zeer waarschijnlijk meerdere diensten gehouden moeten worden. Ook qua logistiek zal het
tijdens de dienst anders gaan, want de aanwezigen
mogen niet heen en weer lopen. Iedereen moet op
z’n toegewezen plaats blijven zitten. De namen
zullen dus alleen door de ouderlingen genoemd
worden en de kaarsen worden ook door hen of
twee jongeren aangestoken.

Alles is te vinden op het internet, tik de vraag in op
Wikipedia en in minder dan een oogwenk krijgt u
uw antwoord. Zo ontdekte ik dus dat we in de interglaciale tijd leven. Dat is de tijd die tussen twee
ijstijden in zit. De vorige (kleine) ijstijd duurde van
de 15e tot de 19e eeuw. Daarna werden de winters
minder koud en de zomers warmer. De laatste tijd
zelfs zo warm dat alle hitte records elk jaar opnieuw worden gebroken. Een nieuwe ijstijd lijkt
verder weg dan ooit en toch zegt men dat we tussen ijstijden leven.
Wanneer begint dan de volgende ijstijd? Volgende
week…volgende maand…. Volgend jaar of over
100 jaar. Ik weet het echt niet en ik heb ook op het
internet geen sluitend antwoord kunnen vinden.
Maar als het zo lang zo warm is in augustus en
september dan denk ik wel eens: “laat maar komen
die ijstijd”.
Sommigen vinden het kletskoek en ontkennen dat
het vroeger veel kouder was en er vaker sneeuw
en ijs was. Of ze gelijk hebben weet ik niet, maar
het is een opvallend detail dat sneeuw en grote
ijsvlaktes prominent op schilderijen uit die tijd voorkwamen, zoals bij Pieter Brueghel de Jonge en
Hendrick Averkamp.

De kerkenraad vindt overigens dat nabestaanden
van de overledenen voorrang hebben om de dienst
bij te wonen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dat dus betekenen dat er alleen nabestaanden in de diensten aanwezig zijn.
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Hoe het allemaal gaat lopen wordt door het Pastoraal team en de predikanten de komende tijd uitgewerkt. Makkelijk zal dat niet zijn maar wel noodzakelijk. Volgt u de komende tijd vooral de mededelingen!

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

Protestantse Kerk teleurgesteld over
Griekenland-deal van coalitie

Tot slot de openingsdienst; om deze dienst een
openingsachtig karakter mee te geven is afgesproken dat we van verschillende geledingen en koren
korte filmclips gaan maken en die zo ‘organisch’
mogelijk gaan verweven in de dienst. Daarnaast
krijgen alle gemeenteleden een ‘boekje’ met daarin
uitgewerkt wat er de komende tijd allemaal georganiseerd wordt en waarbij u welkom bent.
Die ‘boekjes’ moeten te zijner tijd wel worden uitgedeeld, dus we rekenen op uw hulp. Houd ook
hiervoor de mededelingen even in het snotje.

De opvang van 50 minderjarige vluchtelingen en 50
personen in gezinsverband met minderjarige kinderen waartoe het kabinet donderdag 10 september
besloot, is alleen voor deze 100 mensen goed
nieuws.

Nu moet ik stoppen, want ik moet de plantjes nog
water geven voordat de vorst invalt
Namens de kerkenraad,
Rein Hallema- Voorzitter

“
Het biedt geen zicht op een oplossing voor de duizenden migranten die door de massale brand verdreven zijn uit kamp Moria en dringend een veilige
plek nodig hebben”, aldus Jurjen de Groot, directeur
Kerk in Actie. “De brand toont wederom aan dat we
de asielaanpak aan de grens van Europa niet aan
Griekenland kunnen overlaten, maar gezamenlijk
moeten aanpakken. Teleurstellend dat het kabinet
hier geen stappen wil zetten.”
Schrijnend is dat de opvang van 100 kwetsbare
vluchtelingen direct in mindering wordt gebracht op
het opnemen van kwetsbare vluchtelingen uit andere
landen
Evenmin wordt duidelijk hoe het kabinet denkt om te
gaan met de andere alleenreizende minderjarige
vluchtelingen (AMV) in Griekenland. Medio juni waren er 4.800 in Griekenland. De Europese Unie heeft
een programma waarbij 1.600 van hen worden hervestigd. De Groot: “De 50 kinderen die het kabinet
nu wil uitnodigen komt nog niet in de buurt van een
fair aandeel in dit Europese programma. Van één
van de sterkste economieën in Europa had meer
mogen worden verwacht.”
Het huidige Europese beleid om op de Griekse eilanden hotspots te creëren voor de opvang van
vluchtelingen, heeft grote en ongewenste humanitaire gevolgen. Als er ook in de toekomst opvang op
het eiland blijft, moet deze adequaat en humaan zijn.
De Groot: “Onze partner op Lesbos wijst al veel langer op het gebrek aan fatsoenlijke opvang. Vluchtelingen moeten niet opgesloten worden, maar toegang houden tot winkels, scholen, artsen buiten de
opvang. Dat is ook beter voor de lokale economie.”
Kerk in Actie roept plaatselijke kerken op in gesprek
te gaan met de lokale overheid. Niet alleen om hulp
aan te bieden bij de overkomst van de eerste 100
vluchtelingen, maar ook om erop aan te dringen dat
deze eerste stap moet leiden tot de overkomst van
volgende groepen kwetsbare kindvluchtelingen.

PS: lees ook even het stukje van Talitha over de
kindernevendienst

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

▪ Kerkelijke Stand
[Zie bladzijde 11/12]

▪ Collecteverantwoording
Diaconie:
Kerk:
Orgelbeh..:
maand aug.
€ 967,00 *) € 839,00
467,50
*) voorlopige opgave; specificatie volgt later.

▪ Giften (contant)

Diaconie • algemeen:
€ 4,00 (coll.) van NN via mw. Van Lunteren
▪ Kerk in Actie:
Kinderen in de Knel: € 5,00 van NN via mw. Van
der Maar;
Hulp aan Ghana: € 6,75 (coll.) van NN via mw.
Groot Bramel
Noodulp ‘Beiroet’s: € 5,00 van NN via mw. Van der
Maar
Kerk • algemeen
€ 4,00 (coll.) van NN via mw. Van Lunteren
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 38,00 van NN via mw. Van der Maar
€ 6,75 (coll.) van NN via mw. Groot Bramel
• orgelfonds
€ 2,00 (coll.) van NN via mw. Van Lunteren
€ 3,75 (coll.) van NN via mw. Groot Bramel
Hartelijk dank voor uw bijdragen .

_____________________________________

____________________________________
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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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