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Redactieadres:
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,

Wegen kruisen,

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

leiden, scheiden,
brengen mensen
bij elkaar.
Gaan van heinde
terug naar verre
bieden toevlucht
bij gevaar.

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

Duizend wegen
gaan naar Rome.
Snelle wegen
of juist slome.

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.

't Ene smal,
't ander breed.
Het is goed
dat men dit weet
bij het grondig
overwegen
van het pad
dat men wil gaan.

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

Dat de reis
die 't zwaarst
zal wegen
over de
levensweg zal gaan.

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.

@Taallent/Cor Verkade

Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits
met bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)
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500 jaar geleden….???!!!
In onze vakantie hebben wij rondgetrokken in Duitsland. Lieflijke dorpjes en stadjes
bezocht, ons vergaapt aan natuurschoon.
En ook in alle winkels, tentoonstellingen en andere activiteiten waar meer mensen
aanwezig waren, met mondkapjes op gelopen. Zoals dat verplicht was daar, en dat went
best snel.
We reden en liepen af en toe zo’n beetje in het spoor van Maarten Luther.
En wandelend in Worms, dat stadje waarvan we dankzij hem misschien wel eens gehoord
hebben, ontdekten we dat het volgend jaar 500 jaar geleden is dat er daar een Rijksdag
plaatsvond. Een vergadering waar diezelfde Maarten Luther moest verdedigen dat hij het
nodig had geacht om zijn 97 stellingen op de slotpoort van Wittenberg te timmeren. Omdat
hij over vele dingen in de kerk anders dacht.
En hij (en meer was het echt niet) daarover een gesprek wilde uitlokken. Een gesprek
onder de studenten, een gesprek met de kerkleiders, met de Paus wellicht.
Bijna 500 jaar later staan er in Worms op vele plekken zuilen met informatie over die tijd.
Staan er grote schilden waarop een
ieder die erlangs loopt kan lezen dat
het alleen maar om de Schrift, het
Geloof en de Genade gaat.
Dat dat het belangrijkste is.
En zo staat het hele centrum van het
stadje in het teken van Luther en van
wat er toen plaatsvond. Waar er altijd
al een permanent monument te
vinden is dat de Reformatie herdenkt.
Met Luther prominent in het midden.
500 jaar geleden. Moet je daar wel zo
uitgebreid aandacht aan schenken?
Is daar nog wel iets actueels aan?
En, zo ja, wat kunnen we er dan mee?
In ieder geval worden we erdoor aan het denken gezet. In onze post-christelijke
maatschappij, waar gelukkig de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk elkaar
regelmatig kunnen vinden, en waar met name op het plaatselijk vlak (zoals bij ons, in
Hoogvliet) mooie dingen kunnen gebeuren.
De tijd van stellingen op deuren timmeren is voorbij. We worden, door de post-christelijke
tijdgeest, bijna wel gedwongen elkaar op te zoeken. Om samen op te trekken, van elkaar
te leren ook. Want ieder apart redden we het niet.
Als we focussen op de verschillen dan halen we elkaar onderuit. En we zijn toch met
elkaar Gemeente des Heren.... Gemeente van Christus...... Er zal ons toch hierna, in dat
leven na dit leven, niet worden gevraagd van welke kerk wij lid waren?
We mogen allemaal van genade leven. Gelovend in de liefde van God, door Jezus
Christus, mogen we Gemeente van Christus zijn.
En daar mag u bij horen!!!
Ds. V. E. Huls
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 11 OKTOBER 2020

ZONDAG 25 OKTOBER 2020

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
Kerkbezoek na aanmelding, zie: Prot.;
ouders met kinderen voorrang.
Kindernevendienst: Talitha Groen, Carin Langbroek
Kinderoppas. :Susanne van Veelen

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
Kerkbezoek na aanmelding, zie: Prot.
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Dienst tevens voor Albrandswaard en Rozenburg
9:15 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders, afscheid,
pater Y. Konchenko, diaken S. Lokken
Eucharistieviering
Toegang op afspraak op vrijdag tussen
9.00 uur en 12.00 uur: tel. 472 31 15

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
--------------------------------------------------------------------

▪ maandag: 10.00 uur
Eucharistieviering
▪ donderdag: 19.00 uur Rozenkransgebed
--------------------------------------------------------------------

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

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

R.K.: Eigen parochie

Laatste nieuws
Nadere afspraak tussen justitie en kerkkoepels: zoveel mogelijk digitaal en in diensten
maximaal 30 personen.

ZONDAG 18 OKTOBER 2020
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek na aanmelding, zie: Prot.

Agenda
Centrale agenda
Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,
telefoon 416 13 03; e-mail: agenda@kerkhoogvliet.nl.
Afzonderlijke verantwoordelijkheid:
(K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch;
(P) = Protestantse Gemeente;

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

_________________________________________
Door verscherpte maatregelen zijn vrijwel alle
activiteiten opnieuw opgeschort

▪ maandag: 10.00 uur
Eucharistieviering
▪ donderdag: 19.00 uur
Rozenkransgebed
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-Werelddiaconaat: Rwanda; 2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

Vast rooster
(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)
‘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’
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Actueel

In het ziekenhuis/verpleeghuis

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).
Vandaag ouders met kinderen voorrang; zie
bladzijde 8.
Woensdag 14 oktober
19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).
Donderdag 15 oktober
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail
voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).
Zondag 18 oktober
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 16 oktober tussen 17.00
uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max.
40 personen).
Woensdag 21 oktober
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).
Donderdag 22 oktober
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
Zondag 25 oktober
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 23 oktober tussen 17.00
uur en 20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max.
40 personen).

Zorghotel Maasstadziekenhuis
(Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam)

Dhr. B. van Hamburg
Mw. E.M. (Bep) Meijer-Scholte
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

11 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober

Ezra 3:1-13
Ezra 4:1-16
Ezra 4:17-5:5
Ezra 5:6-17
Ezra 6:1-5
Ezra 6:6-12
Ezra 6:13-22

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

18 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober

Matteüs 21:18-22
Matteüs 21:23-32
Matteüs 21:33-46
Matteüs 22:1-14
Matteüs 22:15-22
Matteüs 22:23-33
Psalm 110

zondag
maandag

25 oktober
26 oktober

Nehemia 7:72b-8:12
Nehemia 8:13-18

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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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).

Dan hebben we weer een gedeelte ingericht met
kerstspullen. Die zijn er ook nog in november. Het
lijkt wel vroeg, maar in december zijn we niet open
We houden nauwlettend de berichten van de overheid in de gaten. Daarbij hanteren we
de richtlijnen van het RIVM en vragen
u vriendelijk om uw medewerking.
Heeft u klachten? Blijf dan alstublieft
thuis!

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

_____________________________________

Onze afspraken:
1. er kunnen maximaal 6 klanten tegelijk binnen
zijn, waarbij iedereen de ander genoeg ruimte
geeft.
2. u krijgt een genummerde badge. Wilt u die na
afloop alstublieft weer teruggeven!
3. desinfecteer bij binnenkomst uw handen of gebruik uw eigen handschoenen.
4. gebruik van een mondkapje is verplicht

Redactioneel
Afscheid

We zien u graag tussen 9.30 uur en13.00 uur.

Als medewerkers vele jaren lang hun taak blijven
verrichten komt er - door leeftijd, fysieke ongemakken of gewoon: “het is nu wel genoeg” - een moment, waarop men een taak neerlegt.
Dat geldt ook voor medewerkers aan ons blad. Zo
ontvingen we onlangs bericht van één van de helpers in de ‘plakploeg, dat hij ermee ophield.
Na bijna een kwart eeuw legt Bas Slooter zijn taak
neer. Het rare in deze coronatijd is nu dat we dat
niet direct zullen merken, omdat de groep ‘tijdelijk’
op non-actief staat.. Maar ‘straks’ zullen de collega’s dat zeker ondervinden en zijn inbreng missen.
Vorige week hebben we een afscheidsattentie met
onze dank bij Bas en Krijna bezorgd. Maar ook op
deze plaats willen we hem hartelijk bedanken voor
zijn jarenlange trouwe inzet.
En … wie voelt ervoor straks deze plaats in te nemen?

Inleveren van spullen kan weer op 7 november
tussen 10 uur en 12 uur.
Verdere informatie: Jan Groot Bramel, 0638222469
PS: We zijn op zoek naar laminaat ter vervanging
van kapot (zeer oud) zeil. Weet u mensen waar wij
hun oude laminaat mogen halen, laat het ons weten. We bieden onze hulp aan bij het weghalen en
afvoeren.

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

Orgelpauzeconcert - Laurenskerk, 12.45 uur
elke dinsdag; vrije toegang.
▪ 13 oktober: Requiem van Dureflé
▪ 20 oktober: Bas Koster
▪ Woensdag 14 oktober - Arminiuskerk
Felix Mendelssohn Bartholdy. Inloop met koffie:
vanaf 10.00 uur. Concert met lezing: 10.30 tot
12.15 uur, onderbroken door een pauze.

Rommel- en Snuffelmarkt
De laatste zaterdag van september waren we na
lange tijd weer geopend. Zo’n 35 klanten mochten
we verwelkomen. Ieder hield zich keurig aan de
regels. We hopen dat de verkoop op 31 oktober
ook zo gaat verlopen.

Vervolg op bladzijde 16

_________________________________________
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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
Bankrekeningen (en tenaamstellingen)
● Diaconie:
▪ NL10 INGB 0000.0790.89: Diaconie Prot. Gem.
▪ NL76 RABO 0329.5021.58: Diaconie Prot. Gem.
bij giften - ook voor zending - graag
het doel erbij vermelden.

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33
KERKENRAAD
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter:
R.W.F. Hallema, tel. 4161264;
e-mail: rwf.hallema @ telfort.nl
Scriba: mw. J. de Jong-den Boer, tel. 2234350;
e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

● Kerk

Predikanten

▪ NL06 RABO 0373 7121 38: Prot. Gemeente Hoogvliet
▪ NL81 RABO 0373 7121 46: Prot. Gemeente Hoogvliet
inz. Girale collecten
▪ NL59 RABO 0373 7121 54: Prot. Gemeente Hoogvliet
inz. Kerkbalans

• 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 0003 7956 67
t.n.v. Protestantse Gemeente te 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./reservering: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-21653158;
e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

•

Hulpverlening

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

Doopbediening

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

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

Kindernevendienst / oppasdienst

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl
Komende zondag is er sinds lange tijd weer kindernevendienst en oppasdienst. We kijken ernaar
uit om de kinderen weer te zien! Vanaf nu zal er
één keer per maand kindernevendienst en oppas
zijn; dit is in principe op de 2e zondag van de
maand. Voorlopig hebben we de volgende zondagen vastgelegd: 8 november, 13 december en 17
januari (dit is als uitzondering de 3e zondag van
de maand).

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.

Ouders met kinderen krijgen deze zondagen ‘voorrang’ met aanmelden op de andere gemeenteleden. Ouders kunnen zich al op donderdag aanmelden (voorafgaand aan de zondag waarop nevendienst wordt aangeboden). Dit kan via telefoon of
per app bij Talitha (06-44 08 88 44) of bij Carin
(06-20 45 54 83).
Op vrijdag zal de lijst met ouders en kinderen die
komen aangevuld worden met aanmeldingen van
andere gemeenteleden. Iedereen blijft dus van
harte welkom zich aan te melden voor de dienst!
Leiding van de kindernevendienst en oppas

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.

DiacoNieuws
Collecte 18 oktober

Ambts-/taakdragers

Rwanda

Op 11 oktober: mw. Kloeg, mw. Groenendijk
Lector: mw. Groenendijk
Beeld en geluid: dhr. Wols
Commissie van ontvangst: mw. Vervat, mw. Van
den Berg, mw. Taphoorn
Op 18 oktober: dhr. Woudstra, mw. Van der Maar
Lector: dhr. Heutink
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: mw. Berendsen, dhr. R.
en P. Hallema

Bij de diensten

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij
Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons
land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te
verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare
grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde
Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu
veel meer

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:
9 okt.
16 okt.
23 okt.

voor zondag:
11 okt.
18 okt.
25 okt.

via telefoon:
472 27 27
416 17 55
472 27 27
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gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen,
uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om
water vast te houden. Zijn leerproces gaat door; ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld
aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor
160 euro. Daarvoor vragen we uw bijdrage via Kerk
in Actie: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
Uw diakenen

De PKN stelt dat het eigenlijk alleen maar verantwoord is om (zachtjes) te zingen in risiconiveau 1.
Helaas maken wij onderdeel uit van de regio Rotterdam-Rijnmond en die regio heeft risiconiveau 2.
Kortom, de diensten gaan gewoon door en u bent
daar, met inachtneming van de coronaregels, nog
steeds welkom, maar er mag tot nadere aankondiging niet meer worden gezongen, ook niet zachtjes. Dat vinden we vervelend, maar ziek worden is
nog altijd veel vervelender.
Voorlopig alles stop
Helaas is het stoppen met zingen niet het enige dat
wijzigt. Het moderamen heeft als gevolg van de
aangescherpte regels moeten besluiten dat de koren weer moeten stoppen met oefenen. Maar ook
de Taizévieringen en het verhuur van De Aanbouw
zijn weer stilgelegd. Nog maar net geopend moest
helaas ook de Open Dorpskerk haar deuren voorlopig weer sluiten. Het voelt een beetje als weer
terug naar af en dat vinden we heel erg vervelend
Prediker zegt: “voor alles is er een tijd”.
Nu is de tijd om met elkaar ons stinkende best te
blijven doen om vol te houden en alles in goede
banen te leiden. Een tijd om erop te vertrouwen dat
er ook weer een andere tijd zal komen, een tijd
waarin we weer uitbundig mogen zingen, een kus
geven, elkaar omarmen, handen schudden kortom,…elkaar hartelijk mogen begroeten.
Wat een heerlijk vooruitzicht, wat een feest zal dat
worden….
We kijken reikhalzend uit naar die tijd.
Namens het moderamen,
Rein Hallema, voorzitter

“Ga naar de gevangenis
en ga niet langs start”
Beste zusters en broeders,
het ging allemaal zo lekker. Ik bedoel dat de kerkdiensten langzaam maar zeker weer wat meer fysiek door gemeenteleden werden bezocht, de Taizévieringen weer waren begonnen en er door koren weer geoefend mocht worden. Als klap op de
vuurpijl startte op donderdag 3 september ook de
Open Dorpskerk weer.
Natuurlijk ging alles met inachtneming van alle coronaregels, die bijna iedereen inmiddels wel kan
dromen,…toch?
En toen was er ineens weer een persconferentie.
De boodschap voelde als het kanskaartje bij Monopoly:
‘ga naar de gevangenis en ga niet
langs start’. Altijd
balen als je dat
kaartje trekt als je net
lekker in het spel zit.
Opnieuw veel vraagtekens, wat zijn de gevolgen
van de verscherpte maatregelen? Gelukkig was
alles de volgende dag klip en klaar terug te vinden
op de site van de Rijksoverheid. We zijn eraan gewend dat kort daarna de PKN alles ‘vertaalt’ naar
een bruikbaar advies voor kerkelijke gemeenten.

Vanuit de Aalkaar pastorie
Wat jammer. We waren net weer wat begonnen, en
nu moet het toch allemaal anders. En hoe lang
gaat dat nog duren, is een gedachte die er meteen
bij komt.
We zijn weer gestopt
Geen Bijbelkring, geen Ouderengesprekskring,
geen Open Dorpskerk meer. Niet meer samen zingen in de kerk, ook al mogen de kerkdiensten met
‘publiek’ wel doorgaan. Dat was al mondjesmaat,
maar het zeer dringende advies is nu om helemaal
niet te zingen. Meer dan ooit zijn kerkgangers veranderd in publiek: je mag bijna niks anders dan
stilzitten, luisteren en kijken. Evengoed heel welkom hoor, laat dat duidelijk zijn!
En wel is daar weer de uitdaging om er toch nog
wat van te maken: kerk-zijn in coronajaar 2020.

Niet zingen
Op woensdag 30 september besprak het moderamen de gevolgen van de aangescherpte regels en
bespraken we ook wat ze voor onze gemeente
betekenen.
Gelukkig blijft het mogelijk om de kerkdiensten te
bezoeken, daar zijn we blij mee
. Minder blij
werden we van de boodschap dat zingen zeer
sterk werd afgeraden door de PKN, ook zachtjes
zingen!
Dat heeft te maken met het risiconiveau waarin we
ons bevinden. U moet weten dat er drie risiconiveaus zijn aangemerkt: niveau 1 = waakzaam; niveau 2 = zorgelijk en niveau 3 = ernstig.

Kerkdienst in beeld
Van verschillende kanten horen we de meestal
zorgelijk bedoelde opmerking dat de kerkdiensten
vast niet meer hetzelfde worden als voor corona.

9

“Mensen vinden het veel te gemakkelijk, je eigen
kerk zo op de computer”. Misschien is dat ook wel
zo, ik weet het niet. Zelf vermoed ik dat de behoefte aan onderling contact niet zo heel veel kleiner
geworden zal zijn.
En meeluisteren of thuis meekijken voelt voor mij
niet hetzelfde als lijfelijk in een kerk aanwezig zijn
en meedoen met de dienst.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Terug van vakantie
Wij zijn, dat hebt u gemerkt, terug van vakantie. We
hebben het erg goed gehad. Veel gezien, veel gedaan, rondgereden in een prachtig stukje Duitsland.
Op pagina 3 hebt u daarover al iets kunnen lezen.
En nu gaat het allemaal weer beginnen. Hoewel
het er allemaal anders zal uitzien dan we dat gewend zijn, zo aan het begin van een nieuw kerkelijk
seizoen.

Ondertussen doen we er alles aan om de uitzendingen zo goed mogelijk in “beeld en geluid” te
vangen en uit te zenden. De eerste vier maanden
ging dat technisch gezien meestal vlekkeloos; begin juli kregen we wat problemen die nog steeds af
en toe voor storingen zorgen. We proberen dat
helemaal opgelost te krijgen.

We hadden plannen….we hadden hoop…., maar
het mag niet zo zijn. We kunnen nog niet met meer
mensen in de kerk, voor de startzondag. En dat is
wel heel jammer.
We gaan wel zo regelmatig (eens per maand) een
zondag speciaal voor de kinderen organiseren.
Ook zij missen de kerkgang, missen de vriendjes
die ze toch vaak alleen op zondag zien. Er is in die
diensten gewoon kindernevendienst, en ik zie er
persoonlijk erg naar uit om hen weer in ons midden
te hebben.
U hoort hierover met regelmaat in het kerkblad.

Maar het gaat niet alleen om de techniek. De apparatuur moet ook goed worden bediend. We hebben
al heel wat wensen gehoord van kijkers. Zou dit
niet kunnen, kan dat niet? En de beamerbedienden
hebben zelf ook suggesties aangedragen. We proberen daar wijzer van te worden en sommige wensen zijn ook vervuld. Maar ook hebben we een
avond afgesproken, waarop de bedieners van
beeld en geluid worden getraind in de juiste regie
van een kerkdienst, terwijl zij die spreken wijzer
worden gemaakt in het spreken voor een camera.
Een avond met een dubbele insteek, zodat de uitzendingen nog beter worden.
Dat brengt een nieuwe zorg met zich mee. Als dat
maar niet ervoor zorgt dat u na corona nog wat
liever thuisblijft…

Bijbelgespreksgroep
Graag wil ik de Bijbelgespreksgroep weer starten.
Zolang de Covid-19 maatregelen duren kunnen we
helaas niet bij ons thuis samenkomen. Dat moet in
De Aanbouw….. we gaan het gewoon proberen. In
het volgend kerkblad vindt u (misschien) de data.
Belijdeniscatechisatie
Ja, ook dat gaan we weer starten. Zo hier en daar
heb ik geluiden opgevangen van mensen die geïnteresseerd zijn in geloofsverdieping. En misschien
volgt daar wel het doen van belijdenis op…. is nooit
verplicht, maar kan natuurlijk wel.
Het zou fijn zijn als jij of u zich even bij mij aanmeldt; het is altijd prettig met een groepje te zijn.
We kunnen veel van elkaar leren en over het geloof raak je nooit uitgepraat. Een ieder is welkom;
bel me of mail me even als u/je belangstelling hebt.

Vakantie
Van 9 tot 14 oktober heb ik een paar dagen vakantie. Waar beslist nodig kan ds. Viola Huls voor mij
waarnemen.
Telefoon weg
Iets totaal anders. Vorige week is mijn telefoon
gestolen (eigen schuld, maar toch). Ik heb alles
wat met die telefoon gedaan kon worden zo snel
mogelijk geblokkeerd; waarschijnlijk heeft dat geen
gevolgen gehad. Alleen moest ik ook een paar
koppelingen in mijn email doorknippen. Ik denk dat
ik alles weer heb kunnen herstellen, maar mocht u
contact met me hebben gezocht, per mail, whatsapp of telefoon, en u heeft geen antwoord gekregen dan heeft het waarschijnlijk daaraan gelegen.
Wilt u het dan nog een keer proberen?
Alvast bedankt!

Jongerengespreksgroep
Die start alweer; op 29 oktober hopen we voor het
eerst weer bij elkaar te komen. In De Aanbouw.
► Tijdelijke stop
En toen werden de maatregelen weer verscherpt
en moet al het bovenstaande nog even bij voornemens blijven. Maar we gaan het wel doen… ooit,
straks. als de regels worden versoepeld

Overleden
Op 2 oktober is overleden op de leeftijd van 91 jaar
mw. Ajo Boer-Nieveen, tot voor kort woonachtig in
Hoogvliet. De bijzetting in het familiegraf op de
begraafplaats Oudeland vond plaats op donderdag
8 oktober. In het volgende kerkblad hoop ik een In
Memoriam van haar te plaatsen.

Zo proberen we alles weer zo’n beetje op te pakken en te starten. In de lastige omstandigheden
waarin het virus ons gemanoeuvreerd heeft. Ondanks alles wat (nog) niet gaat zoals we hadden
gehoopt en waar we wellicht ook wel om hadden
gebeden, ondanks alle breuken en barsten in de

Ds. Robert Wilschut
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wereld en in ons eigen leven, ondanks dat alles
mogen we ons vertrouwen blijven stellen op Hem
die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen.
Hij laat u, Hij laat ons nooit los. hij is altijd bij u, bij
jou, Hij gaat mee. Hij heeft omgezien naar u, naar
ons allemaal, en door dit alles heen mogen we ons
delen weten van de Gemeente van onze Here Jezus Christus. Daar mag jij, daar mag u zich altijd
aan vasthouden. Want we worden vastgehouden.
Altijd!

Vanaf 2021 is The Passion, het muzikale paasevenement over het lijden, sterven en de opstanding
van Jezus, bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien. Vertrouwd, maar ook vernieuwd. De nationale paastraditie wordt nog actueler, intiemer en krijgt een
regionale vertaling. Vanaf komende editie gaan we
de paasvertelling vernieuwen én verlengen, van
dag één van de 40dagentijd, Aswoensdag, tot en
met Eerste Paasdag.
Krachtig en betekenisvol
“The Passion brengt het paasverhaal over het leven en de opstanding van Jezus dichtbij miljoenen
Nederlanders”, zegt De Groot. “Het is een modern
jaarlijks ritueel geworden waarbij velen stilstaan bij
waar het echt om draait in het leven. Wij zijn verheugd dat KRO-NCRV dit krachtige verhaal wil
blijven vertellen en dragen er graag aan bij om The
Passion van betekenis te laten zijn. Niet alleen op
tv, maar vanaf deze editie ook in de regio: daarbij
is ook een grote rol weggelegd voor de kerkelijke
gemeenschappen in het hele land.”
Vertrouwd en vernieuwd
“Wij geloven dat dit universele verhaal over de liefde voor de ander betekenis heeft voor alle Nederlanders”, aldus Peter Kuipers, directievoorzitter
KRO-NCRV. “De afgelopen editie die in het teken
stond van de onzekerheid in corona-tijden, benadrukte dat Nederland behoefte heeft aan verbinding, hoop en inspiratie die dit paasevenement
biedt. Daarom wil KRO-NCRV The Passion voortzetten, met steun van de Protestantse Kerk in Nederland. Zowel in de gaststad, als op andere plekken in ons land.”

Vanuit dat vertrouwen wens ik u Gods zegen toe.
Ds. Viola Huls

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

▪ Kerkelijke Stand
[Zie bladzijde 17]

▪ Collecteverantwoording
Nadere verdeling in de maand september:
Diaconie
€ 704,00
KiA - Kinderen in de knel
€ 168,00
KiA - Rwanda
€ 147,50
KiA - Beiroet
€ 577,50
▪ Giften (contant)
Diaconie • algemeen:
€ 24,00 (coll.bn.) van NN via mw. Kloeg
Kerk • algemeen
€ 24,00 (coll.bn.) van NN via mw. Kloeg
€ 20,00 van NN via mw. M. van den Berg
• orgelfonds
€ 12,00 (coll.bn.) van NN via mw. Kloeg
Hartelijk dank voor uw bijdragen .
_________________________________________

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

Protestantse Kerk maakt de doorstart
van The Passion mogelijk

The Passion beleeft in 2021 haar elfde editie. In
voorgaande jaren was het paasevenement te zien
in onder andere Rotterdam, Leeuwarden, Enschede en Amersfoort. Medio oktober wordt bekendgemaakt welke stad in 2021 The Passion mag ontvangen. In april van dit jaar werd het programma
ten gevolge van de coronamaatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny
de Mol als verteller en trok live 2,7 miljoen kijkers.
The Passion is een productie van MediaWater. Het
programma wordt gemaakt met financiële steun
van de Protestantse Kerk in Nederland en onder
andere het Kansfonds.

The Passion blijft een jaarlijks terugkerend ritueel
op de Nederlandse televisie. Nadat de EO afscheid
nam van het programma, hebben KRO-NCRV,
producent MediaWater en de Protestantse Kerk
een manier gevonden om het evenement te behouden. Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie Protestantse Kerk: “10 jaar geleden stak de
kerk haar nek uit en maakte ze de eerste editie
mogelijk. Nu wordt opnieuw een beroep op ons
gedaan. We nemen die verantwoordelijkheid, want
the Passion brengt Nederland massaal in aanraking met de betekenis van Pasen.”

_____________________________________
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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

Afscheid pastoor Smulders
In overleg met het Bisdom heeft pastoor Smulders
besloten om per 5 oktober, bij het bereiken van zijn
70-jarige leeftijd, met emiraat te gaan en niet langer beschikbaar te blijven voor onze parochie.
Als bestuur betreuren wij het dat na drie jaren van
goede samenwerking, afscheid genomen moet
worden. Wij willen u allen in de gelegenheid stellen
om op gepaste wijze, onder de omstandigheden
die nu mogelijk zijn in verband met corona, de pastoor persoonlijk gedag te zeggen.

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.

Dit afscheid zal plaatsvinden op 25 oktober op
twee locaties, voorafgegaan door een eucharistieviering, waarin het hele pastorale team voorgaat.
De vieringen op de andere locaties komen hiermee
die zondag te vervallen.

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

9.15 uur in de Maria en Johannes onder het
kruiskerk, Parelvissersstraat 131 te Hoogvliet
12.00 uur in de Martelaren van Gorcumkerk,
Nobelstraat 24 te Brielle tenzij er meer dan 50
aanmeldingen komen dan wordt de locatie:
Bedevaartskerk, De Rik 1 te Brielle.

• 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

Vooraf reserveren, digitaal of telefonisch, is in
verband met coronaregels verplicht.
Voor de locatie Hoogvliet via telefoon:
010-472 31 15 op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.
Voor locatie Brielle via telefoon 0181-412142
van maandag t/m donderdag van 9.30 – 11.30
uur of via het digitale formulier op:
https://www.rkkerk-brielle.nl

• 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.

Wij vragen uw gebed voor passende aanvulling
van het pastorale team, helaas weten we nog niet
wanneer de aanvulling verwacht kan worden.

• 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

Het Parochiebestuur.
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Een van de kwartetten bestaat uit de vier evangelisten, een ander bijvoorbeeld vier roepingverhalen
en er is ook aandacht voor dieren in de Bijbel. Met
het kwartet kunnen jong en oud samen op een leuke manier met de Bijbel bezig zijn.
Het kwartetspel werd speciaal ontwikkeld door het
bisdom vanwege het Jaar van het Woord van God.
Bij de opening van het programma polste de bisschop de groep misdienaars of ze wisten wat voor
een jaar het was. “Het is het jaar van corona”, zei
een van de deelnemers. Dat is het door de omstandigheden natuurlijk geworden, maar de bisschop gaf aan dat hij daar niet voor had gekozen.
Wel voor een Jaar van het Woord van God. “Dat
zal vandaag centraal staan in het programma dat
jullie hebben”, aldus de bisschop.
De misdienaars van 12 tot 15 jaar deden een
speurtocht door de kerk van Bodegraven. De jongeren van 15 jaar en ouder kregen een kerkquiz.
Voor de volwassenen, acolieten en de begeleiders
van de misdienaars, verzorgde bisschop Van den
Hende een catechese over de Bijbel. Hij ging in
gesprek over het Woord van God zoals dat wordt
gelezen in de liturgie. Door het lezingenrooster dat
vanuit het Tweede Vaticaans Concilie werd samengesteld wordt zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament gelezen in de Kerk gedurende het
jaar. De deelnemers kregen een zakbijbeltje cadeau en vertelden over hun eigen favoriete bijbeltekst. De misdienaarsdag vond plaats in de H. Willibrorduskerk in Bodegraven.

Sint Gerarduskalender 2021
Wat koop ik met de Gerardus kalender?
De Gerardus kalender is een dagscheurkalender
en een soort almanak. Op de voorkant staat iedere
dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden
zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen
vermeld. Op de achterkant worden moppen en
taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en
informatie op allerlei gebied.
De oorsprong van de
Sint Gerardus kalender
gaat terug tot de jaren
‘20 van de vorige eeuw
toen Klooster Wittem
zich ontwikkelde tot een
bedevaartsplaats voor
de H. Gerardus Majella.
Met de koop van de
kalender ondersteunde
men toen – en ook nu –
het werk vanuit klooster
Wittem. In de loop van
de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving van
de Gerarduskalender zijn steeds met de tijd meegegaan.
Wat steun ik met de koop van de kalender?
Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer,
bemoediging, inspiratie, stilte of gebed. Het is ook
een plek met belangrijke cultureel-historische
waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze
samenleving dit soort plekken bestaan en blijven
bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten
goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.
Heeft u belangstelling voor de activiteiten kijk dan
op de website: www.kloosterwittem.nl
De kalender is voor € 7,95 te koop bij:
dhr. C.P.W van Schöll, Wanmolen 14 te Poortugaal, telefoon: 010- 472 33 24 of 06 498 495 67

_____________________________________

Hoogvliet / Pernis

Bisdomnieuws
DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

Bisschop doet ‘het grote Bijbel kwartet’
cadeau op misdienaarsdag.
Op zaterdag 12 september vond de eerste van
twee misdienaarsdagen plaats. Het bisdom presenteerde daarbij een kwartetspel: het grote Bijbelkwartet. De presentatie gebeurde door medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler samen met
de misdienaars Anoek, Gesus en Lieke.
Aan het eind van de dag deed bisschop Van den
Hende de 36 aanwezige misdienaars het kwartetspel cadeau.

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling: in deze coronatijd is de kerk met beperking open voor rust, gebed, stilte en meditatie:
alleen op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.
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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

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.
Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

Zo. 25 okt.

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.

Jarigen: zie bladzijde17/18..

Reiniging:

09.15 uur
Priesters:
Lector:
Kosters:
Ontvangst:
Reiniging:

Overleden op:
19 sept. Sulaica Ramona Modesta Mariana, 57 jaar
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.

Beperkt in de week open

Zondagvieringen

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.

Mariakerk

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

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

Stukje geschiedenis terug

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!!!)

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

Zo. 18 okt.
09.15 uur
Priester:
Lector:

29de Zondag door het jaar.
Eucharistieviering
pater P.H. van der Veer
T. van de Ende

Reiniging:
14.00 uur

30de Zondag door het jaar.
Afscheid pastoor Smulders
Eucharistieviering
gehele pastorale team
L. Janssen
W. Tempelaars, C. Hendriks
mw. Maduro, dhr. en mw. Karsomenawi
mw. R. Maduro, Mery

Overledenen

Uit de deelparochie

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

W. Tempelaars
dhr. en mw. Karsomenawi, dhr.
Schleifer
mw. Schleifer, Mai Dao

Een aantal weken geleden las een parochiaan een
bericht van dhr. Jean Muijtjens uit Rozenburg.
Hij hield opruiming thuis en had aardig wat boeken,
religieuze artikelen e.d. over en stelde die beschikbaar aan belangstellenden.
Onder al die boeken
en voorwerpen bevond zich ook een oud
kerkelijk vaandel. Het
behoorde ooit toe aan
een organisatie van
bedevaartgangers die
vanuit Hoogvliet op
bedevaarten gingen
naar Lourdes. Naderhand voegden zich
ook bedevaartgangers
uit Rozenburg zich bij
deze groep. Op het
vaandel werd daarom
naast de naam Hoogvliet ook die van Rozenburg geborduurd.
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Bij elke bedevaart droegen de bedevaartgangers
het vaandel bij zich. Het vaandel wordt niet meer
gebruikt, maar zal een mooi plaatsje krijgen in de
dagkapel van de Mariakerk. Daar hangen inmiddels ook al het grote wandkleed dat ooit de muur
sierde van het kerkgebouw De Bron en een icoon
die geschilderd werd door de voormalige pastoor
Rochus Franken. Neemt u gerust na 17 oktober
zelf eens een kijkje in de dagkapel.

Missio steunt dit jaar twee bijzondere projecten.
Een project van zuster Marie Catherine Kingbo in
Niger en een project van bisschop Stephen Mamza
in Nigeria. U leest er meer over op onze website::
https://missio.nl/wereldmissiemaand-2020-gelukkig
-de-vredestichters/
En om iedereen te laten weten dat de missie doorgaat is er een korte videoboodschap gemaakt met
als titel 'Wij zijn er'. Met dank aan onze collega's
van Missio België, die de Nederlandse vertaling
aan ons ter beschikking stelden.
Wij wensen u een inspirerende Wereldmissiemaand toe.

Léon Janssen

Landelijk kerknieuws
● TV-mis werd verplaatst
De televisie-mis vanuit de Grot in Lourdes, die de
KRO op zondag 27 september zou uitzenden, werd
noodgedwongen naar Nederland verplaatst. Omdat
steeds meer regio’s in Frankrijk door de Nederlandse overheid vanwege de coronapandemie tot
risicogebied werden verklaard, was het niet mogelijk om veilig naar Lourdes te reizen.
Wekelijks wordt er vanuit de bekende Grot op zondag live een eucharistieviering uitgezonden.
De grot is bekend doordat het meisje Bernadette
Soubirous er in 1858 achttien keer een verschijning
van Maria heeft gezien. Lourdes ontwikkelde zich
daarna tot een van de bekendste Maria- bedevaart
-oorden ter wereld.
Het was voor het eerst dat een viering vanuit Lourdes live op de Nederlandse televisie te zien zou
zijn. In plaats daarvan werd de viering nu uitgezonden vanuit de parochiekerk H. Hart van Jezus in
Vinkeveen. Deze kerk heeft al heel lang een relatie
met Lourdes en stond in het verleden ook wel bekend als ‘Klein-Lourdes’. In de kerk is onder meer
een Lourdesgrot nagebouwd met daarin een steen
uit de echte grot in Lourdes.
Hoofdcelebrant tijdens de viering was hulpbisschop
mgr. Herman Woorts, die binnen de Nederlandse
bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor
bedevaarten en pelgrimages. Hij zou ook de
hoofdcelebrant zijn geweest in Lourdes. Hij werd
daarbij geassisteerd door enkele priesters en diakens van de samenwerkende Nederlandse bedevaartorganisaties. De zang kwam van sopraan Judith Petra en zij werd aan het orgel begeleid door
Jos Martens. (Bron: actueel)

Pauselijke Missiewerken Nederland

Op 1 oktober, is de Wereldmissiemaand begonnen.

Het weekend van 4 oktober vierden we Wereldmissiedag van de kinderen en op zondag 18 oktober
vieren we wereldwijd Missiezondag.

● Een oecumenisch en interreligieus
antwoord op coronapandemie

Op 29 september besprak de Nederlandse katholieke
Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) het
document :‘Een gewonde wereld dienen in interreligieuze solidariteit. Een christelijke oproep tot
reflectie en actie tijdens COVID-19 en daarna’.

Onder het motto 'Gelukkig de vredestichters' laat
Missio u stemmen van hoop horen uit West-Afrika.
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De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad
voor de Interreligieuze Dialoog gaven het document gezamenlijk uit op 27 augustus 2020. Zij pleiten daarin voor een oecumenisch en een interreligieus antwoord op de coronapandemie.

Vervolg van bladzijde 6

Orgelagenda
▪ Zaterdag 17 oktober - Pauluskerk, 15.00 uur
Eric Koevoets, orgelconcert

Beide raden roepen christenen op om samen met
mensen van andere tradities te reageren op de
problemen die veroorzaakt worden door de coronapandemie. Daar is solidariteit voor nodig en dat
kan het beste bereikt worden door goede interreligieuze contacten en samenwerking. “We zijn geroepen om van elkaar te leren in deze tijd van crisis”. Het gaat dus niet alleen om samenwerking
met en het helpen van andere christenen. Iedereen
wordt aangesproken. Alle mensen van goede wil..
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan illustreert dit: de Samaritaan komt uit een andere religieuze gemeenschap, maar hij is de enige die de
man helpt die wordt neergeslagen en aan zijn lot
overgelaten. Het verhaal laat ook zien dat we religieuze vooroordelen en culturele vooroordelen
moeten overwinnen.

▪ Zondag 18 oktober - Paradijskerk,14.00 uur
Zondagmiddagconcert met Henco de Berg

______________________________________

_____________________________________

▪ Zaterdag 24 oktober - Citykerk Het Steiger
16:00uur: Tomasz Monko (orgel) m.m.v. Ewelina
Agata Zawislak (dwarsfluit).
▪ Op zaterdag 24 oktober zal een zeer bijzonder
concert plaatsvinden, de Pavarotti Memorial,
Dit jaar 12 ½ jaar geleden overleed de beroemde
tenor Luciano Pavarotti, 71 jaar. De Nederlandse
tenor Marten Smeding en organist/pianist Arjan
Breukhoven brengen tijdens dit concert een muzikale ode aan deze legende.
Dorpskerk, Spijkenisse, 15.00 uur; € 12,50.
Reserveren via: www.arjanbreukhoven.nl/agenda

(Bron RKKBericht door Berry van Oers.)
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Bij pagina drie:
Informatiepanelen in de stad Wormsover de
verdediging van Luthers stellingen in 1521.

In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt de privacypagina vervangen door een afbeelding.

17

Naar Lourdes, 1999
(Bladzijde 14/15)

______________________________________

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

Reserveringen:

tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
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KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
● KERKELIJK
DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE
Secretaris: mw. M.E. Groenendijk-Mulder,
tel. 4161755; e-mail: groenendijk187@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________________________________________________

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

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

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

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