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Heer geef mij vleugels dat ik reis
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Die leden in hun aardse tijd
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tel. 4383318
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Ik vraag hen hoe het hiertoe kwam:
een zegepraal zo groot.
Wij danken, zeggen zij, het lam,
wij leven uit zijn dood.

Administratie:
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e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Wij zijn zijn voetstap nagegaan,
zijn liefde leidde ons voort.
Wij kwamen in de hemel aan
bij God, ons levend woord.

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar
Betalingen aan:

Hem die als gids ons voorging prijst
ons lied, Hij leidt ons nog.
De wolk van de getuigen wijst
dezelfde weg omhoog.

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

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

Engelse tekst: Isaac Watts
Vertaling Jan Willem Schulte Nordholt
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, 798.

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.

_____________________________________
25 oktober

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

einde zomertijd
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Allerheiligen - Allerzielen
Wat maken we met elkaar toch een heel bijzondere tijd mee. Eigenlijk een bizarre periode. Het enige
wat wij kunnen doen ‘om met elkaar hier zo goed als mogelijk door te komen’ door ‘aan elkaar te denken’ door ‘met elkaar rekening te houden’. Juist omdat velen van u het moeilijk hebben, omdat u niemand hebt die bij u op bezoek kan of mag komen. Neem dan zelf het initiatief door iemand te bellen.
Ik noem hier bewust niet face-timen of face-booken of whattsappen. Natuurlijk kunnen heel veel mensen dit, maar niet iedereen en dan is gewoon bellen toch óók heel prettig. Dan hoor je tenminste
een stem. Ik wens u veel succes met het bellen en/of contacten leggen op welke manier dan ook!
Ondertussen zijn wij op weg naar november en daarachter zien we Sinterklaas en Kerstmis al in de
verte tevoorschijn komen. Gelukkig spelen de tuincentra hier prettig op in en hebben nu, ruim acht
weken vóór Kerstmis, hun Kerstshows al opgebouwd en allerlei kerstartikelen uitgestald. Ook daar
kunt u heen voor een paar uurtjes gezelligheid.
November, de maand van de gedenkdagen ‘Allerheiligen’ en ‘Allerzielen’. Dit zijn van oorsprong gedenkmomenten vanuit de Katholieke Kerk. Allerzielen wordt ook al jaren gevierd in de Protestantse
Kerken. Meestal op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, eind november (de zondag vóór de 1ste
zondag van de Advent). Zelfs de uitvaartcentra en begraafplaatsen zoals de Ommering of Crematorium Rotterdam-Zuid vieren in deze tijd hun ‘Lichtjesavond’. Nabestaanden worden uitgenodigd om te
luisteren naar muziek in de aula om later een lichtje of een roos bij hun dierbare overledene neer te
leggen. Voor beide gedenkdagen geldt: ‘zij die ons voorgingen, hen willen wij hier gedenken’. Voor alle mensen die wonen in het licht en de warmte bij God. Ja, die in God zelf geborgen zijn, die voortbestaan in Zijn Liefde.
Allerheiligen, 1 november, een dag om al dié mensen te gedenken die ons voorbeeldig zijn voorgegaan. Heel die trektocht van bijzondere mensen door de tijden heen. We vieren deze dag ook
▪ om ons ervan bewust te maken, dat ook wij hier op aarde op weg zijn;
▪ om ons er aan te herinneren, dat deze aarde niet ons blijvende woonplaats is.
▪ om het goede voorbeeld van al die mensen die geleefd hebben over te nemen en na te volgen, als
volgelingen van Jezus zelf. Want Christus is onze enige Middelaar en Zaligmaker en staat in het centrum van ons geloofsleven.
Vroeger waren de heiligen voornamelijk grote wonderdoeners met buitengewone gaven, maar tegenwoordig echte voorbeeldfiguren onder ons mensen. Nu veel meer vaders en moeders, jongens en
meisjes, Amerikaanse indianen, Aziatische vrouwen, Afrikaanse martelaren, dus mensen van alle
slag. Ik zeg altijd ‘dat ook mijn oma een heilige is’, zoals zij geleefd heeft in navolging van Christus.
En zo hebt ook u, uw eigen heiligen, uw eigen voorbeelden. Maar zalig of heilig, het mag niet ons het
zicht op Christus versluieren.
Allerzielen, een dag om al onze dierbaren, onze lieve doden te gedenken, die ons zijn voorgegaan en óók heel vaak voorbeeldig leefden. We
gedenken alle mensen die gestorven zijn, vooral de overleden mensen
van het afgelopen jaar. In de kerkdienst worden alle namen van de gestorven mensen die bij de kerk hoorden nog een keer genoemd.
Een kaarsje wordt door een nabestaande aangestoken, vanuit de
Paaskaars, als teken van ons geloof in de Verrijzenis. De familie krijgt
een gedachteniskruisje mee waarop de naam van de overledene staat.
Dit kruisje hangt een familielid na de begrafenis in een speciaal hoekje
van de kerk. Het blijft daar dan hangen tot de dag van Allerzielen. Op deze dag gaan de mensen ook
naar het kerkhof. Ze leggen verse bloemen op het graf. Als een overledene niet begraven is maar gecremeerd, dan gaat de familie naar het columbarium, dat is een tuin met de urnen om daar bloemen
neer te leggen.
Want onze dierbaren missen we nog iedere dag. Heel vaak wordt thuis bij hun foto een kaarsje opgestoken. Ik werd geraakt door de moeder van Nicky Verstappen, die vertelde dat zij al meer dan 8000
kaarsjes bij zijn foto heeft aangestoken.
Dat hij en al onze lieve doden in het Licht van de Verrezen Heer mogen voortleven, niet alleen in onze herinnering maar in de Liefde bij God.
Ik wens ons allen een gezonde Novembermaand. Pas goed op uzelf.
Fred Wijnen, emeritus pastoraal werker
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 8 NOVEMBER 2020

ZONDAG 25 OKTOBER 2020

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Bevestiging diaken
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek na aanmelding, zie: Prot.
Kindernevendienst: Carin Langbroek
Kinderoppas: Dineke van Veelen

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.
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur GEEN DIENST. Afscheidt van pastoor
J.C.F.M. Smulders in de Felicitaskerk
in Spijkenisse (zie bladzijde 10).
Deze kan digitaal worden gevolgd via:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
aansluitend: Rozenkransgebed
--------------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur Mw. L. Janssen-Impens
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

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

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
aansluitend: Rozenkransgebed
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot.

ZONDAG 1 NOVEMBER 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.

R.K.:

1. Diaconie;
2. PKN-JOP: opvoeden doe je niet alleen
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
Eigen parochie

Agenda

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:15 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering
Allerheiligen
Toegang op afspraak; zie RK
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
aansluitend: Rozenkransgebed

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;

_________________________________________
Door verscherpte maatregelen
zijn vrijwel alle activiteiten
opnieuw opgeschort

▪ maandag 2 november - Allerzielen
19.00 uur Mw. L. Janssen-Impens
Gedachtenisviering
Toegang op afspraak; zie RK------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-zending: vrouwenPapoea; 2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Vast rooster
(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)
‘Open kerk’

(toegang volgens de geldende richtlijnen)

Mariakerk: alleen donderdag 10.00 - 12.00 uur
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Actueel
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.
30 personen).
Woensdag 28 oktober
20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).
Donderdag 29 oktober
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail
voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).
Zaterdag 31 oktober
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommelmarkt ten bate van de Protestantse
Gemeente te Hoogvliet.
Zondag 1 november
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 30 oktober tussen 17.00
uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max.
30 personen).
Woensdag 4 november
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
Donderdag 5 november
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
Zaterdag 7 november
10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen
voor de rommelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.
Zondag 8 november
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 6 november tussen 17.00
uur en 20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max.
30 personen).
Vandaag ouders met kinderen voorrang; aanmelden op donderdag 5 november via telefoon
of per app bij Talitha (06-44 08 88 44) of bij Carin (06-20 45 54 83).

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

6 november
7 november
8 november
9 november

Matteüs 23:25-39
Daniël 7:1-14
Daniël 7:15-28
Daniël 8:1-14

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
(Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Dhr. T. Kalkman
Maasstadziekenhuis
(Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam)

Mw. D. Roth-Leusink
Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’
(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

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
Meeuwenhof: mw. Marije Noorbergen
l

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

25 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
2 november
3 november
4 november
5 november

Nehemia 7:72b-8:12
Nehemia 8:13-18
Nehemia 9:1-17
Nehemia 9:18-28
Nehemia 9:29-10:1(28)
Nehemia 10:29-40
Psalm 43
Psalm 24
Matteüs 22:34-46
Matteüs 23:1-12
Psalm 67
Matteüs 23:13-24

e-mail:m.noorbergen@argoszorggroep.n
tel. 010-295 18 88
Nieuws op volgende bladzijde

5

Nieuws vanuit Breede Vliet en Meeuwenhof

die ook op de lichtjes-estafette op ieder afdeling
klonken. Ik wens ook u toe dat er golven van licht
mogen zijn
Een golf van licht verspreidt zich
Symbool van rouw, die levens overspoeld
In de duisternis flakkert een kaars
die samen met de andere lichtjes
de wereld verlicht
Het donker overwonnen
door een golf van licht
Symbool van kracht, liefde en verbondenheid

De nieuwbouw van Breede Vliet vordert gestaag.
Enige weken geleden mocht ik een rondleiding
krijgen, zodat ik een mooie indruk kreeg van de
nieuwe woon- en werkruimte.
Niet alleen de bewoners van Breede Vliet en een
deel van de bewoners van Meeuwenhof zullen een
nieuw huis gaan bewonen, ook in Rhoon gaat er
gebouwd worden. Ook aan deze verandering gaat
helaas wel een verhuizing vooraf.
Om ruimte te geven aan sloop en bouw verhuisden
de Rhoonse bewoners uit De Klepperwei begin
oktober naar Hoogvliet. De verpleegafdeling kreeg
een plaats in de Breede Vliet (gebouw De Alver) en
de zelfstandige bewoners wonen in de Meeuwenhof. Zo vormen dus op dit moment Breede Vliet,
Meeuwenhof en Klepperwei een gezamenlijke gemeenschap in een tweetal met elkaar verbonden
gebouwen. Deze verbondenheid kwam al direct tot
uiting op de nationale bezinningsdag corona.
Op deze dag was er landelijk aandacht voor hetgeen het coronavirus doet met ons mensen. In
onze huizen dachten we op deze avond van de
zesde oktober speciaal aan de bewoners die ziek
geworden zijn en aan de gevolgen van het virus
zijn overleden.
Veel bewoners konden niet op hun vertrouwde
afdeling blijven en overleden elders in huis of op de
speciale corona-afdeling in Schiedam.
De band tussen de overledenen en de andere bewoners en collega’s werd vaak abrupt afgesneden.

(Bron: taalknutsels)

Marijke Verzendaal
Geestelijk verzorger, Argos Zorggroep,
regio Hoogvliet

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

Om deze verbinding te herstellen hielden we een
lichtjes-estafette. Iedere afdeling werd voorzien van
lichtjes die als een golf door de huizen ging. Deze
lampjes verbonden de verschillende etages en
huizen met elkaar. Ook de collega’s en bewoners
van de Klepperwei werden hierin betrokken.
Met een tweede lantaarn werd vanuit Hoogvliet ook
de route gereden, die veel bewoners hebben gereden naar de corona-afdeling van Argos. In beide
huizen brandt nu een identieke lantaarn als teken
van verbondenheid.
Op de website van Argos zorggroep vindt u onder
de rubriek ‘nieuws’ een uitgebreid verslag en foto’s
van deze indrukwekkende avond (https://www.
argoszorggroep.nl/lichtjesavond-tijdens-nationaleherdenkingsdag-coronavirus/).

_________________________________________

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).

Aan het begin van de herfst denken we in huis ook
na hoe we vorm kunnen geven aan de jaarlijkse
herdenkingsavonden. Deze zullen, in verband met
de omstandigheden, anders plaats vinden dan we
gewoon waren.
Ik ben blij dat mijn collega Marije, na haar inzet op
de corona-afdeling weer, “in huis” is. Ik vertrouw
erop dat we samen op een waardevolle manier
invulling kunnen geven aan het herdenken. Ik eindig mijn bijdrage aan het kerkblad met de woorden

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

_____________________________________
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Actie Kerkbalans
Geheel nieuwe website en slogan
De website van Actie Kerkbalans is in een nieuw
jasje gestoken! De website (www.kerkbalans.nl)
en webshop van Actie Kerkbalans zijn daarmee
nog overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Niet alleen de structuur en daarmee de navigatie,
is grondig aangepakt, ook de lay-out en vormgeving zijn aangepast naar de trends van deze tijd. Er
is veel gebruik gemaakt van beeld en de huisstijlkleuren van Actie Kerkbalans, zodat de leesbaarheid van de site ook verbeterd is. De vormgeving
van de site is in fotografie en tekst afgestemd op
het nieuwe thema van Actie Kerkbalans; Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Alle beschikbare materialen en informatie voor de
gebruikers van de website zijn makkelijk vindbaar.
Er is een grote, overzichtelijke hoeveelheid gratis
downloads te vinden op de site, zodat de lokale
gemeentes en parochies zich optimaal kunnen
voorbereiden op Actie Kerkbalans 2021.

Rommel- en Snuffelmarkt
Op 31 oktober zijn we weer geopend. We hopen
dat er minstens net zoveel mensen komen als in
september. De kersttafels zijn weer mooi ingericht!
Maar de ‘gewone’ verkoop gaat ook door.
HOORT ZEGT HET VOORT
We de richtlijnen van het RIVM en vragen u vriendelijk om uw medewerking. Heeft u klachten? Blijf dan
alstublieft thuis!
Onze afspraken:
1. er kunnen maximaal 6 klanten
tegelijk binnen zijn
2. gebruik van een mondkapje is
verplicht
We zien u graag tussen 9.30 en13.00 uur.

Daarnaast is er ook een gloednieuwe webshop te
vinden. In deze webshop is een overzichtelijke
hoeveelheid materiaal geplaatst, wat ter ondersteuning van Actie Kerkbalans besteld kan worden
door gemeentes en parochies.

Inleveren van spullen kan weer op 7 november
tussen 10 en 12 uur. Verdere informatie:
Jan Groot Bramel 0638 22 24 69

Met deze nieuwe website en webshop wordt weer
een stap gezet op het nieuwe pad dat Actie Kerkbalans is in geslagen. Op weg naar van alleen een
geldwervingsactie naar een brede beweging van
mensen die het belang van lokaal kerk-zijn in deze
tijd op allerlei manieren onder de aandacht wil
brengen.
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Afscheid ds. Dick Couvée
In november nemen we afscheid van ds. Dick Couvée, die na twaalf jaar onvermoeibare inzet voor de
Pauluskerk met emeritaat gaat. Met zeer grote
toewijding heeft hij in deze periode vorm gegeven
aan ‘het project Pauluskerk’, dat zich verder heeft
ontwikkeld tot een bloeiende gemeenschap, ten
dienste van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Een bijzonder project, dat een unieke positie in de stad inneemt, principieel vertrekkend vanuit de waardigheid van elk mens.

Pastorale Team
Pastoor vacant

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 A.J. (Lex) van Deelen, moderator;

Een afscheid met
veel mensen samen is vanwege
coronamaatregelen
helaas niet mogelijk. Om toch zoveel
mogelijk ruimte te
maken en iedereen
gelegenheid te geven het afscheid
van ds. Couvée
mee te maken, zijn
er meerdere momenten, waarop we stil staan bij
zijn vertrek. Hieronder vindt u daarvan een overzicht. De afscheidsdienst en het mini-symposium
zijn (samen met anderen) ook via live stream te
volgen, in Theater Rotterdam, of vanuit
huis, via YouTube.
Jan van den Bos, voorzitter bestuur Diaconaal
Centrum Pauluskerk
Jan Moerman, Centrale diaconie Rotterdam

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

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

Bisdomkerk

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

Deelparochies

Bijeenkomsten rondom het afscheid
▪ 8 november: afscheidsdienst in de Pauluskerk
15:00 - ca. 16:20 uur. Thuis kijken via YouTube:
zoek op Pauluskerk Rotterdam
▪ 13 november: Mini-symposium, in de Pauluskerk
13:30 - 16:45 uur: een mini-symposium met bezoekers van de Pauluskerk, Reinier van Zutphen (nationale ombudsman), Katinka Broos (wijkpastoraat
Rotterdam), Thijs Tromp (bijzonder hoogleraar diaconaat, PThU), met een afsluiting door burgemeester Aboutaleb. Wat is er aan de hand in de stad?
Welke mensen zijn nu het meest kwetsbaar en wat
zijn hun verhalen? Wat is de rol van de kerk en het
diaconaat in deze tijd?
Thuis kijken via YouTube: zoek op Pauluskerk Rotterdam
Meer informatie: op www.pauluskerkrotterdam.nl

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

_________________________________________
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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.

geïnstalleerd als pastoor van de Bonifatiusparochie
in Rijswijk. Op 4 juni 2017 benoemde bisschop Van
den Hende hem tot bisschoppelijk vicaris van de
regio Den Haag.
V• de heilige Familie, op Goeree-Overflakkee en de
Hoekse Waard;
• de Heilige Theresia van Avila Parochie, in de
Drechtsteden.

• Hoogvliet – Maria en Johannes onder het kruis
Zie verder hierna in dit blad.
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

Wijziging afscheidsdienst
De huidige pandemie zorgt ervoor dat er een grote
flexibiliteit gevraagd wordt van onze parochie, ook nu
weer met de huidige aangescherpte maatregelen.
Op 25 oktober is de afscheidsviering van pastoor
Smulders gepland in Hoogvliet en in Brielle.
Door de huidige maatregelen met maximaal 30 personen zouden wij een groot aantal parochianen
teleurstellen.
Daarom is besloten de viering van Hoogvliet te
verplaatsen naar Spijkenisse, omdat daar de
mogelijkheid is de kerkdienst live te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl.
Wij hopen dat wij op deze manier toch meer parochianen kunnen betrekken bij de afscheidsviering
van pastoor Smulders.

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Moderator voor parochie
Vicaris-generaal A.J. (Lex) van Deelen
Door het Bisdom, is in verband met het vertrek van
pastoor Hans Smulders, per
5 oktober, een nieuwe moderator van de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen
aangesteld in de persoon
van Mgr. Vicaris-generaal
A.J. (Lex) van Deelen.
Hij draagt als moderator de
eindverantwoordelijkheid en
heeft overeenkomstig het
canoniek recht, de taken van tijdelijk leiding geven
aan de belangrijkste organen en erop toezien, dat
de gewone zielzorg voortgang vindt.

Parochiebestuur

Van de bisschoppen
Reactie R.-K. Kerk op oproep van minister
In de week van vier oktober is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen. Er heeft
meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep
van maandag vijf oktober aan de kerken om het
maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de
overheid over het oplopende aantal besmettingen
en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de
overheid te vertalen naar een eigen protocol.
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze
gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te
schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de
komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en
medewerkers). De al bestaande maatregel om niet
samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen
wordt gevraagd om een mondkapje te dragen.

Levensloop
Alexander Jacobus (Lex) van Deelen werd op 20
juli 1951 geboren in Den Haag en groeide op in
Rotterdam. Na de HBS studeerde hij bedrijfseconomie aan de HEAO in Rotterdam. Van Deelen
werd personeelsfunctionaris bij een groot bouwbedrijf waar hij tien jaar lang werkte en betrokken was
bij bouwprojecten in het Midden Oosten. In 1988
keerde hij terug naar Nederland, ging toen wonen
in Amsterdam en verbond zich daar aan de Krijtbergkerk. Hierna ging hij theologie studeren aan
het seminarie Bovendonk in Hoeven. Zijn priesteropleiding volgde hij aan Vronesteyn in Voorburg.
Hij werd op 12 december 1998 door bisschop Van
Luyn in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal
in Rotterdam tot priester gewijd.
Kerkelijke loopbaan
Van Deelen begon in 1998 als pastoraal werker in
de regio Leidschendam. Zes jaar later werd hij

De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel
vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren
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van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw
hun tijd en aandacht eist. Het bestaande protocol
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, gedateerd op
10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
1. Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een
viering, exclusief bedienaren
2. Er geldt een dringend advies dat aanwezigen
een mondkapje dragen dat bij voorkeur alleen
tijdens het ontvangen van de H. Communie
wordt afgedaan.

3. Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan
De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden
voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de
werkers in de gezondheidszorg dat God hun veel
moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet
worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19
besmetting hebben opgelopen. (Bron:Actueel)

groepjes, het bedevaartsoord. “Zelfs in onze tijd,
waarin het soms lijkt alsof pelgrimages en bedevaarten op hun eind lopen is hier nog altijd en opnieuw een grote belangstelling en verbondenheid
met de Martelaren van Gorcum”, preekte de bisschop. Voor deze eucharistieviering is daarom gekozen voor de schriftlezingen en de gebeden van
het misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’.
In de brief aan de christenen van Rome schrijft de
apostel Paulus dat niets ons kan scheiden van de
liefde van God (Romeinen 8, 31b-39). En in de
lezing uit het evangelie volgens Marcus wordt verteld dat Jezus de storm bedwingt (Marcus 4, 3541). Vanuit de lezingen preekte de bisschop: “Het
paasgeloof van de verrijzenis van de Heer. Het
paasgeloof dat zijn ellende en kruisdood niet het
laatste woord zijn, maar dat het laatste woord is
aan de verrezen Heer, aan zijn liefde en vrede.”

Bisdomnieuws
● ‘Ten tijde van een pandemie’

Slot bedevaartseizoen in Brielle.
Op zaterdag 3 oktober werd in Brielle het bedevaartseizoen afgesloten. Leden van de Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC), vrijwilligers van
de bedevaartskerk, leden van de gebedskring en
andere betrokkenen kwamen nog eenmaal in Brielle bijeen voordat de bedevaartskerk gesloten werd
om in het voorjaar weer de deuren te openen.
Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in de
eucharistieviering. De custos van het bedevaartsoord, pastoor Jack Glas, concelebreerde en diaken
Iwan Osseweijer assisteerde. Ook dit jaar bezochten weer velen mensen, individueel of in kleine
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De bisschop dankte de vrijwilligers voor hun inzet,
waardoor ook dit bedevaartseizoen weer vele
mensen in de gelegenheid zijn geweest te komen
bidden op voorspraak van de Martelaren van Gorcum. De vrijwilligers hielpen om dat mogelijk te
maken, “omdat altijd weer de deur van de Bedevaartskerk open stond, omdat er altijd weer mensen waren, en velen van u zijn hier, die de mensen
ontvingen en op die manier ook hen vertrouwd
maakten met deze plek en als het ware gastvrijheid
boden ter ere van de Martelaren. Het is Paulus die
schrijft in een van zijn brieven: beoefent de gastvrijheid, want je weet nooit wie je ontvangt (cf. Hebreeën 13, 2). En zo, wanneer deze kerk open is,
en de afgelopen maanden ook open was voor allerlei mensen die kwamen bidden, kwamen vieren,
vergeving zochten, hebben we daarmee de gastvrijheid van Christus kunnen waarmaken.”

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17

● De bisdomskrant Tussenbeide vernieuwd

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

Het eerste nieuwe nummer is in het weekend van
11 oktober in de parochies neergelegd.
Omdat het diocesane nieuws tegenwoordig vooral
online wordt gebracht, met meer dan duizend
abonnees op de digitale nieuwsbrief van het bisdom, is de bisdomkrant Tussenbeide vernieuwd. Er
is meer ruimte voor achtergrondverhalen, interviews, inspirerende citaten en mooie beelden. Het
goede van Tussenbeide is behouden in de vernieuwing. Het blad wordt nog steeds gedrukt op
krantenpapier, maar heeft nu een vormgeving als
die van een weekendbijlage.
Tussenbeide wordt verspreid
via de parochies in het bisdom Rotterdam. In de kerk
kunnen parochianen altijd
een gratis exemplaar meenemen. Wie daarbij wel eens
misgrijpt, of nu vanwege het
coronavirus minder in de kerk
komt, kan een persoonlijk
abonnement nemen. Tussenbeide wordt dan per post
toegestuurd.
“Hopelijk ziet u mogelijkheden in uw parochie om
Tussenbeide en het persoonlijk abonnement onder
de aandacht te brengen van mensen door het blad
mee te geven aan kerkgangers of er bijvoorbeeld
aandacht aan te besteden in het parochieblad”,
schrijft bisschop Van den Hende in de aanbiedingsbrief. “Het is een manier om contact te houden met
al diegenen voor wie het door het coronavirus moeilijker is geworden om naar de kerk te komen.”
Tussenbeide biedt u graag het gemak van een
persoonlijk abonnement. Meld u aan via e-mail:
tussenbeide@bisdomrotterdam.nl,
of bel met het bisdom op 010 - 2815171 (voor een
persoonlijk abonnement wordt een jaarlijkse gift
van € 12,50 gevraagd).

BESTUUR
Beheercommissie Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325.;
e-mail: leon_janssen @ zonnet.nl;
overige leden: mevrouw Norayda Maduro en de heren
Nico Bijlsma en Wim Middendorp.
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.
Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).
ZIEKENCOMMUNIE
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch
graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat
ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U
kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater
Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Uit de deelparochie

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

_____________________________________
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Zo. 25 okt.
09.15 uur

Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

Om een viering in de Mariakerk bij te wonen dient u
zich hiervoor telefonisch bij het secretariaat aan te
melden op vrijdag tussen 9:30 uur en 11:30 uur via
de telefoon: 010-472 31 15 (geen voicemail!!!)
30de Zondag door het jaar.
Dienst vervalt. Afscheidsdienst van
pastoor Hans Smulders is digitaal te
volgen via de viering in Spijkenisse.

Ma. 26 okt. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 29 okt. 10.00 uur: Eucharistieviering
Zo.1 nov.
09.15 uur
Priester:
Lector:
Koster:
Ontvangst:
Reiniging:

31de Zondag door het jaar.
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
A. van der Heijde
dhr. L. Janssen
dhr. Th en A. van Schöll
mw. Sleiffer, dhr. Molina

ADRESGEGEVENS

Ma. 2 nov.

10.00 uur: Eucharistieviering
19.00 uur: Gedachtenisdienst
Voorganger: Mw. L. Janssen-Impens
Lector:
dhr. L. Janssen
Koster:
N. Evertsz
Do.5 nov.
10.00 uur: Eucharistieviering
Zo, 8 nov. 32ste zondag door het jaar
woord- en communieviering
Voorganger: Mw. L. Janssen-Impens
Lector:
dhr. L. Janssen

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

Jarigen: zie bladzijde 21.
Overleden op
28 sept. Jeannine
Valentine
Heijnsbroek-de
Braekeleer, 81 jaar
2 okt.
Ferdinand Johannes van Leeuwen, 45
jaar
4 okt.
Catharina Paulina Maria Erwichvan Veen, 96 jaar
16 okt.
Wilhelmus Franciscus van Doeselaar, 86
jaar
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.

Predikanten

• 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.

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC,

Allerzielen 2020

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.

Elk jaar gedenken wij in onze parochie de overledenen van dit jaar en van de jaren daarvoor in een
speciale gedachtenisviering. Die wordt gehouden
op maandag 2 november om 19:00 uur in onze
Mariakerk. Gezien de strenge regels van het RIVM,
kunnen er slechts 30 personen bij deze viering
aanwezig zijn. U dient zich hiervoor op te geven bij
het secretariaat van de Mariakerk op vrijdag 30
oktober tussen 9:30 en 11:30 uur. Bij het bereiken
van het maximale aantal, moeten wij helaas mensen teleurstellen. Wie niet bij deze viering kan zijn,
kan op maandag 2 november wel de eucharistieviering bijwonen om 10:00 uur ’s morgens.

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en
• voor verzoeken om pastoraal bezoek:
mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;
e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.
•

Doopbediening

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

Léon Janssen (Pastoraatgroep Mariakerk).

_____________________________________
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• Pastoraal team voor

Website

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

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl
Over een langere periode staan de kerkdiensten
vermeld bij ‘Informatie’; de agenda is te vinden
onder ‘Actueel’. De website werkt ook goed op uw
tablet of telefoon! Probeer het maar eens uit. We
horen graag wat u ervan vindt.
Ook worden verslagen en foto’s van evenementen
opgenomen
Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is
het correspondentieadres: Hugo Verwoerd,
e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

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.

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.

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

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. (Bladzijde 21)

Ambts-/taakdragers

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.

Op 25 oktober: mw. Vervat, dhr. Snel
Lector: mw. De Blois
Beeld en geluid: dhr. Wols
Commissie van ontvangst:mw. Groot Bramel, mw.
Huiting, mw. De Blois
Op 1 november: mw. Van Lunteren, dhr. Snel
Lector: dhr. Snel
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Commissie van ontvangst: dhr.. Vervat

● Kerk

▪ 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

• 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.

Bij de diensten
De zondagse vieringen kunnen worden bezocht, zij
het met een beperkt aantal (30) 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:

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

op vrijdag:

voor zondag:

via telefoon:

23 okt.
25 okt.
472 27 27
30 okt.
1 nov.
416 17 55
6 nov.
8 nov.
472 27 27
Op deze zondag is er oppas en kindernevendienst.
Ouders met kinderen kunnen zich bij voorrang
aanmelden op donderdag 5 november via telefoon
of per app bij Talitha (06-44 08 88 44) of bij Carin
(06-20 45 54 83).

Hulpverlening

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

In Memoriam

Op 2 oktober overleed op de leeftijd van 91 jaar
mw. Aantje Elisabeth (Ajo) Boer-Nieveen. Zij heeft
meer dan 30 jaar in Hoogvliet gewoond, maar was
de laatste maanden opgenomen in verpleeghuis
Pedaja in Hardinxveld-Giessendam, dicht bij dhr.
Sluimer die de laatste jaren haar levensgezel was.
De vraag naar wie Ajo Boer-Nieveen was wordt
altijd beantwoord met woorden als hartelijk, warm,
belangstellend. Een lieve, sociale vrouw, zo heeft
het ook geklonken. Dat kwam haar zonder twijfel
van pas in het onderwijs. Dan moet je wel interesse
hebben in de kinderen met wie je te maken hebt,
anders mis je de belangrijkste zaken gegarandeerd.

Jacob Hollaar
Op 5 oktober overleed, op de leeftijd van 82 jaar,
dhr. Jacob Hollaar. Hij woonde met zijn vrouw aan
de Henk Sneevlietstraat.
Op 8 oktober kwamen we bij elkaar in de Ommering in Spijkenisse. We haalden herinneringen op
en luisterden naar door hemzelf uitgezochte muziek.
Kleindochter Nathalie las de brief voor die ze aan
haar opa had geschreven toen hij net had gehoord
dat hij ziek was. Een lieve brief vol mooie gedachten en herinneringen. Broer Rien Hollaar vertelde
over de bezoekjes over en weer en over het onderlinge contact dat er was geweest, en zwager Paul
had een stukje geschreven, dat werd voorgelezen
en dat verhaalde over het gezamenlijk postzegels
sparen dat de zwagers als hobby deelden.
We keken met elkaar terug op zijn leven. Zijn
werkzame leven, waarin hij voor zijn werk zo ongeveer de hele wereld had gezien. Zodat hij na zijn
pensionering niet meer zo nodig met vakantie
hoefde. Bij huis blijven vond hij heerlijk. Want, zo
vertelde zijn zoon Mark, toen we bij elkaar waren
om de samenkomst voor te bereiden: “Hij kon tevreden zijn met niets. Hij had heel weinig voor
zichzelf nodig. Kon genieten van zijn vrouw, de
kinderen en de kleinkinderen. Als zij er waren, dan
was het goed. En hen loslaten, dat was dan ook
het allermoeilijkst voor hem.”
Joop Hollaar was een wat ouderwetse man. Zoals
hij het in gedachten had, zo moest het gaan. Dat
was hem vertrouwd. En dat was dan ook, tegelijkertijd, voor die ander het beste.
Onder deze visie zat liefde. Diezelfde liefde waarop
Nelly en Joop elkaar trouw hadden beloofd, in goede en minder goede tijden. Dient elkander door de
liefde, zo zegt Paulus ons in de brief aan de Galaten. Ruim 59 jaar geleden beloofden ze dat aan
elkaar, en die liefde is nooit verbleekt. Die heeft
zich alleen maar verdiept en die is alleen maar nog
sterker geworden.
God is de bron van die liefde, zo stelden we in de
samenkomst. Die God, die niet meer in het plaatje
van vroeger, van Joops opvoeding paste. Maar in
het plaatje van de liefde past Hij altijd. God, die uit
liefde zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft, om
voor alles wat er in onze levens misgaat, te sterven. En op te staan uit de dood, tot nieuw, eeuwig
leven.
In dat vertrouwen hebben we Joop losgelaten. Mag
datzelfde vertrouwen in God tot troost zijn voor
mevrouw Hollaar en voor alle anderen die Joop,
pa, opa zo zullen missen.

Na de kweekschool in Hoornaar heeft ze in Klazienaveen en in Pernis gewoond en gewerkt op
school. Zij was echt een onderwijzeres, die het
beste uit haar leerlingen naar boven wist te halen.
Haar liefde voor kinderen droeg eraan bij dat zij op
latere leeftijd nog de akte heeft gehaald om als
kleuterjuf aan de slag te mogen zijn. De kleintjes
hadden haar hart wel.
Zij was behalve sociaal ook een heel creatief
mens. De kunst van het weven keek ze niet alleen
in Nederland af, ze wilde ook verder kijken en heeft
er zelfs Zweeds voor geleerd. Ook heeft ze zich
bekwaamd in de kalligrafie, de kunst van het
schoonschrijven. Dat vraagt niet alleen veel preciesie, je moet er ook aardig wat tijd in steken om
belangrijke woorden op die manier weer te geven.
Nadat haar man Adri was overleden heeft zij nog
kennis gehad aan een vriend in Harderwijk. Ook
met diens kinderen heeft ze een goed contact gehad. Ze had er verdriet van dat deze man is overleden, maar had ook wel opgezien tegen de vrij
stevige huishoudelijke rol die van haar gevraagd
werd als zij verder zouden gaan. Ze was nou niet
meteen iemand die van het huishouden een hobby
had gemaakt, om het zo maar te zeggen.
We zijn blij met de wending die haar leven tenslotte
ook heeft kunnen nemen, de verbondenheid met
Wim Sluimer.
In haar leven hebben een paar gebeurtenissen hun
sporen getrokken. Naast de scheiding van haar ouders zijn dat het overlijden van haar man, Adri. En
het is het overlijden van zoon Piet. De zorgen om
hem had zij indertijd nog met mij gedeeld. Zijn dood
was een groot verdriet voor haar. Het had nog andere gevolgen: nadat Piet was bijgezet in het graf van
Adri was er voor haar eigenlijk geen plek meer. Later is het graf verdiept, zodat we haar toch in het
graf konden herenigen met man en zoon.
Met de woorden van Johannes 14 dat er in het
vaderhuis vele woningen zijn werd haar vertrouwen
dat ook zij daar thuis mocht komen uitgesproken.
Dat dit hen mag troosten die haar nu missen.

Ds. V.E. Huls
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Harmen Vermeer

DiacoNieuws

Op dinsdag 13 oktober overleed op de leeftijd van
92 jaar dhr. Harmen Vermeer. Hij woonde in Siloam, tot voor kort samen met zijn vrouw Hinke. Zij is
eind april overleden. Gewoonlijk ga ik, als iemand
na het overlijden van man of vrouw alleen achterblijft, een tijdlang met enige regelmaat op bezoek.
Hoe gaat het met u, nu u er alleen voor staat? Of je
het wilt of niet, als je man of vrouw overlijdt moet je
toch weer een nieuw soort van bestaan opbouwen,
met alle moeite die dat met zich meebrengt.
Een luisterend oor kan dan waardevol zijn.

● Diaken - secretaris
De diaconie is zeer verheugd u te kunnen melden
dat Harry Wols bereid is gevonden tot de diaconie
toe te treden. De kerkenraad heeft hem op 14 oktober benoemd in het ambt van diaken
Behoudens eventuele bezwaren zal de bevestiging
plaatsvinden op zondag 8 november.
Harry, zeker geen onbekende in de diaconie, gaat
het secretariaat overnemen van Riet Groenendijk,
dit in overleg met haar. Riet zal binnen de diaconie
een andere taak vervullen. Met de komst van Harry
Wols bestaat de diaconie weer uit zeven personen.
Fijn om weer compleet te zijn.

Voor Harmen was dit niet de eerste keer. Uit de
overdenking bij het overlijden van zijn vrouw, Hinke, herhaalde ik de volgende woorden: Zij zijn vele
jaren samen geweest. Harmen en Hinke waren
beiden al eerder getrouwd geweest. Van beiden is
de eerdere partner overleden, beiden gestorven
aan kanker. Toen zij elkaar ontmoet hadden en
besloten samen verder te gaan ontstond een nieuw
gezin. Beiden hadden zij al drie kinderen. Samen
kregen zij nog drie kinderen. Een groot gezin werd
het zo. Het verlies van hun eerdere partner was
niet het enige verdriet in het bestaan. Samen hebben zij het moeten meemaken dat één van de
zwangerschappen uitliep op een doodgeboren
kindje. En alsof het nog niet genoeg was, een
dochter is op 33-jarige leeftijd overleden.

● Vergaderzaken
‘Het licht schijnt in de duisternis’. Met die woorden
begon een column van Welmoed de Vlieger in
Trouw. Over de duistere/onzekere tijden, waarin
we nu leven. ‘Maar de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen’, staat er in het vijfde vers
van het Johannesevangelie. Daarmee openden we
de diaconie vergading.
Een vergadering, waarin we weer genoeg te bespreken hadden. Onder andere dat er bij het opruimen van De Aanbouw (ja, ook dat moet regelmatig gebeuren) de Paaskaars van 2019 tevoorschijn kwam. Deze hebben we geschonken aan
een gemeentelid dat wel wat licht in de duisternis
kon gebruiken.

Harmen is geboren in Kimswerd, vlakbij Harlingen
op de Friese klei. Hij was metaalbewerker en is al
op zijn 19e jaar gaan varen. Toen zijn eerste
vrouw, Rinske Keijzer, was overleden verhuisde hij
naar Rotterdam, waar hij aan de slag ging als
kraanmachinist bij een cementoverslagbedrijf.
Daarmee was hij een van de vele Friezen die naar
de grote stad verhuisden, omdat daar werk te vinden was. Velen gingen in de olie-industrie aan de
slag, anderen zoals Harmen dus in de haven of in
andere industrie. En zo stond hij aan de wieg van
de wederopbouw na de oorlog en de enorme welvaartsgroei van ons land.
Zoals van zoveel Friezen wordt gezegd was hij een
nuchter mens en een man van weinig woorden. Ik
merkte in elk geval goed dat hij geen prater was,
maar dat kan natuurlijk ook komen doordat hij nog
wat aan mij moest wennen. Daarnaast valt Harmen
Vermeer te omschrijven als een lieve man die nooit
echt boos was of zou schelden, een geduldig mens
die voor het inkomen zorgde en die het verder
goed had in zijn leven.
Ook voor hem klonken de woorden uit Johannes
14. Daarnaast heeft zijn dochter nog de woorden
van Prediker 3 voorgelezen en die op haar vader
betrokken. Alles wat in een mensenleven kan voorkomen wordt daar zonder oordeel genoemd.
Dat het mag troosten dat deze beide bijbelwoorden
op zijn leven betrokken konden worden.

Als diaconie hebben we tot taak om goed na te
denken waar onze gelden naartoe gaan. Dat hebben we de afgelopen maanden dan ook uitgebreid
gedaan. We hebben voor de komende vier jaar
zeven organisaties gekozen die we structureel
gaan ondersteunen. Deze zijn verdeeld over de
volgende diaconaten.
▪ Gemeentediaconaat:
Logeerhuis de Buren; Hospices Rotterdam-Zuid,
Barendrecht en Spijkenisse; stichting de Boei ontmoetingscentrum voor kankerpatiënten.
▪ Werelddiaconaat:
Stichting Suvono Malang-Oost Java, weeskinderen; Edukans, verbetering onderwijs.
▪ Binnenlands diaconaat:
Detentiecentrum Zestienhoven bij Rotterdam-The
Hague Airport; Stichting Bartimeus voor blinden en
slechtzienden.
Daarnaast hopen we ook nog vijf doelen een mooie
gift te kunnen geven vanuit de acceptgiro-actie van
november. Er zijn vanuit de gemeente verschillende doelen aangedragen, waaruit we een keuze
hebben gemaakt. U leest hierover meer in de begeleidende brief, die bij de acceptgiro zit.

Ds. R.J. Wilschut
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Dat er ook gelachen wordt tijdens de vergadering
kan ik wel verklappen. We hebben deze keer veel
lol gehad om een filmpje of fotocollage (ik weet niet
wat het is geworden) voor de startzondag.
Iedere geleding is namelijk gevraagd hiervoor iets
aan te leveren. Hoe laten we iets van de diaconie
zien? Als u naar de dienst op18 oktober heeft gekeken dan u weet u het! Maar onze intentie is dat u het
hele jaar door kan zien wat de diaconie zoal doet.
Namens de diakenen wens ik u vele lichtpuntjes.
Marieke Groot Bramel

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.
Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

● Collecten

Ook voor mij geldt dat de bezoeken aan huis tot
een minimum zijn beperkt. Ik probeer per telefoon
contact te houden.
Mocht u behoefte hebben aan contact, aarzel dan
alstublieft niet om zelf mij te bellen - elk telefoontje
is van harte welkom!

Uw diakenen

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: /s zaterdags en op vrijdag 23 oktober

▪ 25 oktober - Pastoraat Rotterdam West

Ook het wijkpastoraat beleeft vreemde tijden nu
het coronavirus heerst. Na de eerste periode
van thuis blijven hebben we er alles aan gedaan
om veilig op te starten.
De vrouwen van ons
buurtvrouwenhuis Rosa
zagen het ook als een
goede oefening om met
de coronaregels om te
gaan. Het gemis aan
sociale contacten en de
mogelijkheid om hulp te vinden was groot. De
hele zomer zijn de activiteiten doorgegaan en in
september is er grote toeloop geweest. Die anderhalve-meter-afstand gaf veel gepuzzel en we
deelden de groepen op. En nu zijn er weer
strengere regels gekomen.
De vrouwen houden hun hart vast. We zoeken
de mogelijkheden om op een veilige manier
contact te houden; die zijn bijzonder belangrijk
gebleken. Het werk wordt zeer gewaardeerd
en noodzakelijk gevonden. We willen graag
doorgaan en hebben uw hulp hard nodig.
Bij voorbaat hartelijk dank
Arja Poot

Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Luthers stellingen (pagina 3 vorig kerkblad)
“Viola, even een vraagje: die stellingen van Luther,
dat waren er toch 95?”
Ik geloof dat ik een beetje wazig heb gekeken bij
deze vraag. “Ja, 95, ja, dat klopt wel”. “Nou, in het
kerkblad, op pagina 3, heb je het over 97…”.
97? Heb ik een verkeerd getal opgeschreven? Dát
is suf! Natuurlijk heeft Luther 95 stellingen op de
slotpoort van Wittenberg getimmerd op 31 oktober
1517, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar, waar
komt het getal 97 dan vandaan? Want, dat weet ik
zeker, het is geen typefout.
Een korte zoektocht brengt soelaas. Want, op 4
september 1517 heeft Luther 97 stellingen gepubliceerd. Over de toenmalige manier van denken.
Hij vond deze stellingen van een veel groter belang
dan die 95, waarvan wij gehoord hebben. Sterker
nog, hij heeft later aangegeven dat hij er spijt van
had, deze 95 stellingen te hebben gepubliceerd.
In de tijd, waarin Luther leefde, was men ervan
overtuigd dat je, als je maar genoeg je best deed,
je Gods genade wel kon verdienen. Tegen deze
manier van denken zijn de 97 stellingen geschreven. Met ook hierbij de bedoeling om erover in gesprek te gaan.
Waarbij het Luther erom ging dat hij ten diepste de
genade van God duidelijk wilde maken. Niet ons
werk, zelfs niet ons goede werk, maar God die ons
tegemoet komt. En anders niets.
De 95 stellingen waren veel meer gericht tegen de
praktijken die destijds in de Roomse Kerk plaatsvonden.
Die 97 zijn weliswaar veel minder bekend, maar
qua inhoud en betekenis veel inhoudsvoller en van
een rijkere betekenis, ook voor onze tijd.

▪ 1 november - Kerk in Actie: zending
Sterke vrouwen opleiden in Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief
betrokken bij de ontwikkeling van
hun land en volk. Dat is hard nodig
en zeker niet vanzelfsprekend in
een maatschappij waar vrouwen
traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum
P3W wil daarin verandering brengen. Vrouwen leren
lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen
praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve
rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan
kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt
weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in
West-Papoea. Van harte aanbevolen!
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Naast dit alles blijft…
…het maar weer afwachten wat er op corona-gebied gebeurt. Gebeuren zal, kan ik beter zeggen.
De maatregelen worden weer aangescherpt.
En zoals u in het vorig kerkblad ook kon lezen, was
ik van plan alles weer te starten. Want ik vind het
altijd prettig om mijn kopij tijdig in te leveren (het kan
maar beter klaar zijn en verzonden)…, .waarna ik
werd ingehaald door de nieuwe maatregelen. En er
van de zijde van de redactie dus een paar regeltjes
bijgevoegd moesten worden. Waarvoor veel dank!

Daarom besloot de kerkenraad vorig jaar om afscheid te nemen van alles wat we niet meer gebruikten. Sommige dingen konden gewoon weg en
de meer waardevolle zaken vonden een plekje bij
het Historisch Genootschap in bruikleen of als gift
en wat daarna nog overbleef werd tijdens de
kerstmarkt geveild voor het goede doel: Mercy
Ships.
Nu weer terug naar onze ontdekking op de zolder
van De Aanbouw. Wij ontdekten een heuse zilverschat. Een enorme kist met zilveren schalen en
borden in diverse maten. Verder rechthoekige
schalen, bewerkte schalen, hoge kandelaars en
lage platte kandelaars, collectebokaaltjes met deksel, grote kelkvormige bekers, middelgrote bekers
met een ribbelvoet en kleine kelkvormige bekers.
Maar ook zeer grote avondmaalbekers met bewerkte voet en als pièce de résistance een klein
bekertje voor lepeltjes. In totaal vonden we 38 oude zilveren avondmaalsattributen met een totaal
gewicht van ca 30 kg.

U weet hoe graag ik bij u
aan kom om een bezoekje te brengen. Om bij te
praten en om samen te bidden en te danken. En
het is dan ook met pijn in mijn hart dat ik u melden
moet, dat ik hiermee voorlopig even weer stop.
Voor uw gezondheid, en voor die van mezelf.
Zo min mogelijk risico, zodat we zo snel mogelijk
weer terug kunnen naar zoals het was voordat dit
allemaal begon.
Ook de leden van het Pastorale Team
komen een poosje niet meer bij u aan. Op 14 oktober hebben we dit op de kerkenraad besloten. We
hopen natuurlijk heel erg dat dit ‘poosje’ echt een
‘poosje’ zal zijn en dat we heel snel weer onbekommerd bij elkaar op bezoek kunnen komen. Helaas, nu even niet.
Maar, net zoals ik hierboven schreef, er kunnen
altijd contactmomenten blijven. Dat vraagt meer
creativiteit. Bellen kan natuurlijk altijd, en dat gaan
zij (en ik) ook zeker doen..

Vorig jaar had de kerkenraad besloten om van alle
overbodige zaken afscheid te nemen. In deze vergadering werd besloten dat we deze onverwachte
‘schat’ ook gaan verkopen. Heeft u dus interesse in
een of meerdere zilveren voorwerpen neem dan
even contact met mij op of met de diaconie.
Diensten
Sinds begin augustus mogen elke zondag 40 gemeenteleden de dienst bijwonen. Helaas moesten
we noodgedwongen terug naar 30 bezoekers. Dat
was natuurlijk een tegenvaller, maar 30 is nog altijd
meer dan nul. De telefonische aanmeldprocedure
loopt van een leien dakje en dat is fijn.
Iets minder fijn is, dat mensen soms toch niet komen en vergeten zich even af te melden. Natuurlijk
kan er altijd iets tussen komen, waardoor u niet
kunt komen. Maar we rekenen wel op u en dan is
het vervelend als er mensen aan de deur voor
niets op u staan te wachten. Als u moet afzeggen,
bel dan gewoon even naar het nummer dat u belde
om u op te geven. Moet u noodgedwongen zondags nog afzeggen bel dan even naar de Dorpskerk, tel. 010-4381233. Dank u wel.
Tot slot al iets over de kerst(nacht)dienst. Het is
een utopie te verwachten dat de coronamaatregelen tegen de kersttijd soepeler zullen zijn. Op z’n
best mogen we misschien terug naar 40 gemeenteleden in de kerk. We hebben nagedacht en gediscussieerd of het wel eerlijk is om straks met een
‘select’ groepje van 30 of 40 gemeenteleden de
kerstnacht- en kerstochtend diensten te houden.
Gemeenteleden die gezond en fit zijn hebben dan
geluk en degene die nog niet durven te komen of
minder fit zijn hebben dan pech. Wat spraken over
eerlijk en oneerlijk, wie wel en wie niet naar de kerk
kunnen, over wel of niet in de gelegenheid zijn om
te kunnen kiezen of de gezondheid niet hebben om
te kunnen kiezen.

Ik wens u Gods troostende en zegenende nabijheid
toe. Wees voorzichtig, en hopelijk tot gauw ziens
Ds. Viola Huls

kerkenraadpraat
Beste zusters en broeders, als ik Alexandre Dumas
noem dan zullen velen van u reageren met: ‘de
Graaf van Monte Cristo’. Wie heeft vroeger niet dat
spannende boek gelezen van de man die, onterecht veroordeeld in een vreselijke gevangenis
kwam, zich een uitweg groef en ontsnapte. De ontsnapte man kon zijn ogen niet geloven toen hij in
een afgelegen grot een enorme schat vond, die
hem in daarna staat stelde tot een leven als de
puissant rijke graaf van Monte Cristo.
Een dergelijke enorme verbazing overkwam Daan
Vervat en mij een maandje geleden bij het opruimen van de zolder van De Aanbouw. Dromen
we?.. Daan, knijp eens in m’n arm? We droomden
niet we waren beiden klaarwakker. Maar we vonden wel iets dat ons datzelfde gevoel gaf.
Even terug. U weet dat we eind 2019, en nu nog
steeds, een chronisch tekort hebben aan bergruimte
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De kerkenraad vond dat juist tijdens de kerst iedereen dezelfde kans moet hebben om aanwezig te
kunnen zijn. Helaas kan dat niet en daarom hebben we besloten dat de kerstnachtdienst en de
kerstmorgendienst zonder bezoekers worden georganiseerd. We gaan er met elkaar ons stinkende
best voor doen om er prachtige diensten van te
maken zodat iedereen dan in de ‘eigen thuiskerk’ in
de gelegenheid is om het “Ere zij God” luidkeels
mee te zingen.
Dat is wat ik namens de kerkenraad uit onze vergadering met u wilde delen.
Nu ga ik stoppen want er is nog heel veel zilver te
poetsen
Namens de kerkenraad, Rein Hallema

Deze informatie willen wij u nu al doorgeven. Met
de vraag, aan degene die nog niet digitaal met ons
communiceren: denk eens erover na wat u kunt
doen, mogelijk samen met uw kinderen of verdere
familie of vrienden. U kunt ons heel veel werk uit
handen nemen.
De volgende keer berichten wij u over wat meer
details. Voor nu wensen wij u een goede gezondheid en sterkte in deze moeilijke tijd.
Namens het C.v.K., Koos Vos

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

Van de Kerkrentmeesters

▪ Kerkelijke Stand
[Zie bladzijde 21]

Digitaal - 1

Bewoners ‘Klepperwei’ uit Rhoon
Wegens sloop en nieuwbouw van Zorgcentrum ‘De
Klepperwei’ worden de bewoners tijdelijk gehuisvest in Meeuwenhof en De Alver. Daarbij worden
protestantse kerkleden - inmiddels negen personen, afkomstig van de Prot. Gem. te Poortugaal, de
Geref. Kerk en de Herv. Gem, te Rhoon, ook geregistreerd in het bestand van onze gemeente. Omdat zij bij leven en welzijn weer naar de nieuwe
Klepperwei zullen terugkeren zijn of worden zij als
voorkeurleden overgeschreven naar hun eigen
herkomstkerk en niet door ons vermeld.

In deze lastige tijd, waarin contacten op een lager
pitje gezet worden, lijkt het wel of er weinig of niets
gedaan wordt. Niets is minder waar. Als kerkrentmeesters zijn, en blijven, wij bezig de financiën van
de Dorpskerk op een doelmatig peil te houden. En
eerlijk is eerlijk, tot op heden valt dit niet tegen;
ondanks alle tegenvallers door. de coronacrisis
kunnen we op u rekenen. Dank hiervoor.
Om onze blijdschap een op een hoger niveau te
brengen, kunnen we zeggen dat God, ook in moeilijke omstandigheden, het werk van zijn hand niet
laat varen. Elke zondag hebben wij als kerk de
gelegenheid om de “Blijde boodschap” te verkondigen. Dit is ons uitgangspunt.

▪ Collecteverantwoording
Diaconie:
Kerk:
maand .sept.. € 433,20 € 372,70
6 sept: KiA - hulp in Ghana
13 sept.: PKN-JOP jeugdwerk
20 sept.: KiA - kerkopbouw Syrië
27 sept.: PKN - Kliederkerk
27 sept.: HA - KiA - Kinderen in de Knel

Maar in veranderende tijden zien wij ons ook genoodzaakt u enthousiast te maken over de vorm
van Digitale Actie Kerkbalans. Velen hebben dit
al ontdekt, maar nog niet allemaal.
Dan is het van belang dat wij uw mailadres hebben; als u geen mail van ons krijgt, hebben wij uw
mailadres niet. U kunt, als u daarover beschikt, uw
mailadres kenbaar maken via het e-mailadres:
kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

▪ Giften (contant)

Orgelf.:
€ 312,10
€ 202,50
€ 125,00
€ 173,50
€ 120,00
€ 139,50

Diaconie - algemeen:
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 20,00 van NN via ds. Huls
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
Kerk - algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
Ds. Wilschut ontving de volgende giften:
€ 20,00 van NN op 7 september
€ 20,00 van NN, op 9 september
€ 50,00 van NN op 9 september
€ 20,00 van NN op 15 september
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 70,00 van NN via mw. Gunter
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
Hartelijk dank voor uw bijdragen .
_________________________________________

Dan kunnen wij u voortaan digitaal de informatie
over de Actie Kerkbalans mailen, en u kunt ook
digitaal de toezegging doen. Krijgt u van ons wel
deze info per post, maar het is voor u een probleem de toezegging digitaal af te handelen, dan
kunt u van ons de nodige hulp krijgen.
Daarover in een volgend kerkblad meer.
Dit zijn de voordelen:
▪ we hebben minder mensen nodig om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen.
▪ in deze coronatijd zijn wij minder belastend voor
u om aan de deur te komen.
▪ het is kostenbesparend: minder enveloppen
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en Pieter al geruime tijd in Beiroet. Hij doceert systematische theologie en missiologie aan de Near
East School of Theology (NEST). Hij en zijn gezin
maakten de verwoestende explosie van dichtbij mee.
Wilbert vertelt over zijn leven en werk in Beiroet, en
er is gelegenheid vragen aan hem te stellen.
▪ Muziek: Sela
De band Sela schrijft nieuwe liederen voor de kerk
van nu. Er zijn intussen al meer dan honderd liederen voor de gemeentezang geschreven en uitgebracht. Geniet van een prachtig miniconcert!
▪ Muziek: Mensenkinderen
Zanger en muzikant Bas van Nienes grasduinde
door honderden gezangen in het Liedboek, pakte de
coupletten die hem het meest raakten en schreef er
compleet nieuwe melodieën bij. Het resultaat is opmerkelijk fris en modern. Geniet van de prachtige
muziek van de band Mensenkinderen!

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

● Training

E-learnings van de Protestantse Kerk
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaan de komende tijd alleen maar de online trainingen door. Daarom willen we graag onze elearnings bij u onder de aandacht brengen.
Een e-learning volgt u gratis individueel, op een
plaats en tijd die u goed uitkomt. In de komende
periode zijn de volgende e-learnings beschikbaar:
• E-learning Nieuwe Ambtsdrager
• E-learning Diaconaat
• E-learning Pastoraal gesprek
• E-learning Zorgzame Kerk
• E-learning Beleid&Bestuur
Te vinden op de website:
https://www.protestantsekerk.nl/training

● Landelijke Diaconale Dag Online

Middag
In de middag zijn er twee webinarrondes, waarin u
kunt kiezen uit verschillende webinars. Elk webinar
bestaat uit twee delen: een vooraf opgenomen filmpje dat u zelf bekijkt, gevolgd door een digitale
ontmoeting met andere diakenen en de spreker.

In het morgenprogramma vragen we Clara Sies hoe
diakenen eraan kunnen bijdragen dat voedselbanken in de toekomst niet meer nodig zouden zijn.
Spannende vraag aan de oprichtster van Voedselbank Nederland.
Uitgezonden medewerker Wilbert van Saane praat
ons bij over de situatie in Beiroet, drie maanden na
de explosie en vertelt over zijn werk met christelijke
theologiestudenten in het Midden Oosten.
Tip: kijk samen met een collega-diaken, zodat u samen uw vragen kunt voorleggen. Houdt u hierbij te
allen tijde aan de coronaregels.

Een greep uit de keuze:
▪ Diaconaat in tijden van corona (door Kerk in Actieconsulent Annemarieke Voorsluijs)
▪ Intercultureel kerk-zijn (door ds. Judith van den
Berg-Meelis, predikant van de protestantse gemeente Roermond)
▪ Zoek de bloei van je buurt (door Marten van der
Meulen)
▪ Op bezoek in de moskee (door Mostafa Hilali en
Martijn van Laar)
▪ Eenzaamheid (door Hanna Wapenaar, straatpastor
in Amsterdam)
▪ De rol van diaconaat in de toekomst van de kerk
(door Wilma Wolswinkel van pioniersplek De Haven
in de Utrechtse wijk Kanaleneiland)
▪ Inzet van het diaconaal vermogen (door de Federatie van Diaconieën)
▪ Diaconale samenwerking in de regio en campagnes (door Iwan Dekker, fondsenwerver van Kerk in
Actie)
▪ Hoe doorbreek je het taboe op schulden? (door
Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje)
▪ Van armoedeverzachting naar armoedebestrijding
(door Nico van Splunter)
▪ Groene kerken (door Matty van Leijenhorst)
Kortom, dit wordt een diaconale dag die u niet wilt
missen! Het programma wordt in de komende weken
verder aangevuld. Wij houden u op de hoogte via de
website en sociale media.

De Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november wordt een online evenement vol sprekers, webinars, muzikale optredens en interactieve sessies.
Het thema van deze 125e Landelijke Diaconale Dag
is 'Samen leven doe je niet alleen'. U staat er als diaken, diaconie, zwo-commissie, kortom iedereen met
een hart voor diaconaat, niet alleen voor. Samen
staan we voor geloven in delen, dichtbij en ver weg!
De verscherpte maatregelen lieten ons beslissen te
kiezen voor de meest veilige optie van dit moment:
een online dag waar iedereen bij kan zijn.

Overzicht programma
Het programma van de dag is ingedeeld in verschillende blokken ingedeeld, die u ook later nog kunt
terugkijken. Hieronder een globaal overzicht.
Ochtend
▪ Spreker: Clara Sies - Hoe kan een diaken eraan
bijdragen dat de voedselbank niet meer nodig is?
Clara Sies richtte in 2002 de eerste Nederlandse
Voedselbank op. Momenteel is ze betrokken bij de
Gaarkeuken in Rotterdam.
▪ Spreker: Wilbert van Saane vanuit Beiroet.
Hij is door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon
en woont met zijn vrouw Rima en kinderen Christina

De Landelijke Diaconale Dag online is op zaterdag 7
november de hele dag live te volgen via de website:
kerkinactie.nl/lddonline.

____________________________________
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Collecte op 1 november

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

Giften op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea
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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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___________________________________________________________________________________

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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