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Protestants
Kerkenraad besluit: alle diensten zijn tot 19 januari
zonder bezoek en worden digitaal uitgezonden op
de tijden vermeld op bladzijden 4 en 5.
Rooms-katholiek
Pastoraal team en bestuur van de parochie Nicolaas Pieck en gezellen heeft besloten voor de hele
regio tot 19 januari alle diensten te laten vervallen
en gebouwen te sluiten. Digitale uitzendingen zijn
vanuit de Felicitaskerk te Spijkenisse als volgt:
• Iedere zondag
9.30 uur
• Kerstavond, 24 december
20.00 uur
(digitale jongerenviering)
• Kerstavond, 24 december
22.00 uur
• Eerste Kerstdag, 25 december
9.30 uur
• Tweede Kerstdag, 26 december
9.30 uur

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.
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.’)

_____________________________________
2

Kerst 2020
Wil je op de zondag voor Kerst in onze uitzending iets vertellen over de echte betekenis van Kerst,
zo luidde de vraag. Nou ja, je bent als dominee altijd bereid om te getuigen van je geloof en de
inhoud daarvan, dus het antwoord was niet moeilijk. Natuurlijk wil ik dat.
Maar dan begint het probleem. Want wat is nu eigenlijk de echte betekenis van Kerst? Natuurlijk,
in het woord Kerst worden gewezen op de rol van Christus; Kerstmis was oorspronkelijk Christusmis en het woord Kerst is ontstaan uit het woord Christus. Dus Kerst is gewijd aan de geboorte
van Jezus, die Christus wordt genoemd. Maar rond de datum dat wij heden ten dage Kerst vieren
werd er al veel eerder een feest gevierd. Verschillende zelfs. In onze streken was dat het midwinterfeest van de Germanen; rond de Middellandse Zee waren dan feesten waarbij de zonnegod
werd vereerd, onder verschillende namen: Ra in Egypte, Helios in Griekenland, Sol Invictus in het
Romeinse Rijk. Pas in de vierde eeuw kwam daar de christelijke betekenis voor in de plaats en het
is keizer Constantijn die samen met de bisschoppen besloten heeft dat 25 december werd gewijd
aan de geboorte van Christus. Handig, omdat dit ook nog eens samenviel met de vrije feestdagen
van de Saturnaliën.
In de Oosters-orthodoxe landen wordt kerst 13 dagen later gevierd, op 6 januari. De oorsprong
van het feest is dezelfde, maar doordat het Russisch kerkelijk jaar wordt bepaald door de Juliaanse kalender en niet door de Gregoriaanse die wij gebruiken, zijn daar een aantal dagen tussen
gekropen.
Het is niet zo moeilijk te bedenken waarom de genoemde feesten zich makkelijk lieten verbinden
met de Christus-mis. Hoewel, eigenlijk zijn daar nauwelijks bewijzen voor te vinden, maar de thematiek van de winter die voorbij gaat, de donkere dagen die langzaam ten einde lopen en de ommekeer naar het langer worden van de dagen lijken op het begin van het Johannesevangelie: het
licht is in de wereld gekomen, en de duisternis heeft het licht niet overwonnen.
Dan ben ik klaar, nietwaar? De echte betekenis van het feest: Christus-mis, verbonden met het
geboorteverhaal van Jezus Christus.
Toch is daarmee niet alles gezegd. Ja, Kerst is overwinning
van het licht op het duister. Maar het duister wordt in elke periode van de geschiedenis weer op een andere manier concreet. Ik kijk alleen maar naar wat ik zelf gezien heb: 50 jaar
geleden werd Kerst beleefd als het moment om je te verzetten
tegen de oorlog in Vietnam. 35 jaar geleden was Kerst de reden om je te wapenen tegen de koude oorlog en het doemdenken dat heel West-Europa in zijn greep leek te hebben. 20
jaar geleden leek alles alleen maar steeds beter te gaan en
was Kerst misschien wel de bevestiging van de koers van de
wereld. Al duurde dat niet zo lang…
Dit jaar willen we Kerst vooral kunnen vieren als de overwinning op een naar en somber coronajaar. En dat kan nog niet. We moeten maar hoop houden op verbetering, maar overwinning beleven we nog niet. Hoewel de meeste mensen de narigheden van isolement en beperkingen geduldig over zich heen laten komen, rommelt het ook zo hier en daar en dat snappen we nog ook. Nou
ja, niet echt, maar dat het een naar jaar was en we ervan af zouden willen zijn, dat zullen we doorgaans beamen. Wat was het fijn geweest als…
In de basis is Kerst het feest van de geboorte van Christus. Dat is het en dat blijft het, welke andere uitwassen ook eraan worden toegevoegd.
In de praktijk van het leven is Kerst vooral een opkikker tegen het donker van het moment, waarop
je het feest viert. Tenminste, dat mag het zijn. Het licht heeft overwonnen, het duister moet zijn
nederlaag erkennen. Dat geeft hoop voor alle donkere momenten in ons bestaan.
Vergeet daarom niet om, als je kijkt of luistert naar één van de vieringen, uit Hoogvliet of elders op
tv, zelf ook een kaars aan te steken. Want het licht overwint het donker. Elk donker. Altijd.
Ds Robert Wilschut
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KERKDIENSTEN
Bezoekregeling kerkdiensten
Prot.: Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek mogelijk na aanmelding
(dit kan NIET voor 24 en 25 december)
zie de Protestantse rubriek, bladzijde 18.
RK: Toegang op afspraak per zondag.
Er is een speciale regeling voor de diensten
op 24, 25 en 27 december;
zie de Rooms-katholieke rubriek, bladzijde 14.

DONDERDAG 24 DECEMBER 2020
Kerstavond

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

Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
20.00 uur Ds. V.E. Huls

___________________________________

Mariakerk – Parelvissersstraat 131 (K)
20.00 uur
Mw. L. Janssen-Impens
woord- en communieviering
---------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA: Kinderen in de Knel
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie.
______________________________________

ZONDAG 20 DECEMBER 2020
Vierde Advent
Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
10.00 uur
Ds. V.E. Huls

VRIJDAG 25 DECEMBER 2020
Kerstmis

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur
Pastor F.H. Wijnen
woord- en communieviering

Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
10.00 uur
Ds. R.J. Wilschut

Maandag 21 en donderdag 24 december:
10.00 uur
eucharistieviering

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur
Pater Y. Konchenko
eucharistieviering

---------------------------------------------------------------COLLECTEN

---------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel;
2. Kerk.
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie.

Prot. 1. Diaconie;
2. PKN: Daarom Kerst!
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie.

_____________________________________
► Er zijn geen vieringen op 26 december

_____________________________________

______________________________________
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KERKDIENSTEN
Zie de mededeling op bladzijde 4

ZONDAG 3 JANUARI 2021
Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
10.00 uur
Ds. V.E. Huls
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur
Mw. L. Janssen-Impens
woord- en communieviering
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur
Eucharistieviering
---------------------------------------------------------------COLLECTEN
Prot. 1. Diaconie;
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Groot onderhoud+ 2. Eigen parochie.

ZONDAG 27 DECEMBER 20
Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
10.00 uur
Ds. R.J. Wilschut

__________________________________

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur
Pater Y. Konchenko
eucharistieviering

Vooruitblik:

Maandag 28 december
10.00 uur
eucharistieviering
donderdag 31 december (in Rozenburg):
10.00 uur
eucharistieviering

Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
10.00 uur
Ds. R.J. Wilschut
dienst van Schrift en Tafel

ZONDAG 10 JANUARI 2021

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur
Pastoor W.E.F.M. Froger
eucharistieviering

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

14.00 uur

__________________________________

Pater Y. Konchenko
eucharistieviering voor de
Antilliaanse gemeenschap

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur
Eucharistieviering
---------------------------------------------------------------COLLECTEN
Prot.: 1. Diaconie; 2. Kerk
HA: Kerk in Actie: Kinderen in de Knel
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie.
____________________________________

► Er zijn geen vieringen op 31 december

__________________________________
VRIJDAG 1 JANUARI 2021
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
11.00 uur
Pater Y. Konchenko
eucharistieviering

Citaat
Niemand is eenzamer dan
wie alleen zichzelf bemint.
Jiddische wijsheid

_______________________________
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Agenda

Bijbelleesrooster

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;

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

_________________________________________

Vast rooster

(tijdelijk geen activiteiten)

Actueel
Zondag 20 december
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 18 december tussen 17.00
uur en 20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max.
30 personen).
Donderdag 24 december, 20.00 uur
Vrijdag 25 december, 10.00 uur
Bijzondere diensten ZONDER bezoekers.
Zondag 27 december
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00
uur via telefoon 416 17 55 (max. 30 personen).
Woensdag 30 december
20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).
► 24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail
voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).
Zondag 3 januari
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 1 januari tussen 17.00 uur en
20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max. 30 personen).
Maandag 4 januari
10.45 uur Mariakerk. Pastoraatsgroep (K).
Dinsdag 5 januari
19.30 uur Mariakerk. Beheercommissie (K).
Woensdag 6 januari
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
Donderdag 7 januari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
Zaterdag 9 januari
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 10 januari
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00
uur via telefoon 416 17 55 (max. 30 personen).

20 december
21 december
22 december
23 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december
1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari
9 januari
10 januari
11 januari

Jesaja 51:1-8
Jesaja 51:9-16
Jesaja 51:17-23
Jesaja 52:1-6
Psalm 2
Jesaja 52:7-12
Jesaja 52:13-15
Jesaja 53:1-6
Jesaja 53:7-12
Jesaja 54:1-5
Jesaja 54:6-10
Jesaja 54:11-17
Psalm 8
Genesis 11:10-32
Genesis 12:1-9
Genesis 12:10-20
Genesis 13:1-18
Genesis 14:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-11
Genesis 15:12-21
Psalm 71
Romeinen 12:1-8

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Antes, Zorgboulevard, locatie Maasstadweg
(Maasstadweg 96, 3079 DZ Rotterdam)

Mw. P. de Groen-van Schijndel

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
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Kerstviering PVD

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

Op 22 december om 14.00 uur willen we digitaal
een kerstviering uitzenden op dezelfde wijze waarop ook de reguliere kerkdiensten worden verzorgd.

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

Vanwege het wat ongebruikelijke tijdstip willen we
hierop toch graag uw speciale aandacht vestigen.
U kunt dus meekijken naar wat we al jaren gewend
zijn: de Kerstboodschap uitdragen middels zang,
verhaal, gedichten en een overdenking.
We hopen dat er velen meeluisteren en -kijken via:
www.kerkdienstgemist.nl of de eerste pagina van
www.kerkhoogvliet.nl
Heeft u hiervoor niet de middelen, dan willen we
nagaan of diegenen die ’s zondags het benodigde
materiaal bij mensen brengen dat die dag ook willen doen. U kunt zich telefonisch opgeven bij:
mevrouw Riet Groenendijk: 010-416155
Namens de PVD heten we u allen aan scherm of
luidspreker alvast van harte welkom.

_________________________________________

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).

GEEN kerstzang in Ikazia
Dit bericht is geen verrassing voor u: dit jaar zal er
geen kerstzang zijn in Ikazia. Geen vrijwilligers die
samen het blijde nieuws zingend verspreiden voor
de patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen
met kerst. Helaas! We zullen alle zangers missen.
We hopen u volgend jaar met kerst weer te begroeten. Intussen zijn we met u verbonden. Want
het blijde nieuws van kerst werkt verbindend, ook
op afstand.
U allen een gezegend kerstfeest toegewenst vanuit
het Ikazia Ziekenhuis.
Ds. Lida Tamminga, geestelijk verzorger

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

_____________________________________
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Bij Hem, bij Jezus Christus, is perspectief. De
toekomst is in Gods hand. We hopen dat u de
boodschap van liefde, die wij dwars door corona heen blijven uitdragen, met uw bijdrage wilt
blijven ondersteunen.
En we wensen u Gods zegen en een goede
gezondheid toe.
Ds. R.J. Wilschut
Ds. V.E. Huls

Sommige dingen gaan, ondanks dat de wereld
zich nu al maandenlang in de ban van het corona-virus bevindt, gewoon door. Althans, zo
lijkt het.
En zo is er ook dit jaar weer de Actie Kerkbalans. Of er niets aan de hand is. En of iedereen
zomaar weer in staat zou zijn om net zoveel
geld aan de kerk te geven als dat in de afgelopen jaren het geval was. Maar dat is minder
‘gewoon’ dan het lijkt.
Want, bij veel mensen heeft corona tot verlies
van werk geleid. Dus tot verlies van inkomen.
Daarnaast heeft dit virus ook voor velen tot verlies van perspectief geleid. “Wanneer eindigt
dit? Waarom doet God dit, waarom laat Hij dit
toe? Is het allemaal wel zo ernstig als ons wordt
voorgespiegeld?” en dat soort vragen meer.
Somberheid, eenzaamheid, verdriet….afscheid
nemen van een geliefde in een zó kleine kring
dat dat soms tot nóg meer verdriet leidt…..
Naar elkaar omzien, maar hoe dan, als je anderhalve meter afstand moet houden en een
mondkapje op moet…?

Jongerengroep
Youth Faith Exploration
Adres:

Parelvissersstraat 131, 3191 JL
Hoogvliet (Mariakerk)
E-mail:
youthfaithexploration@live.nl
Hyves:
www.youthf8xploration.hyves.nl
Facebook: www.facebook.com/
youthfaithexploration
Twitter:
www.twitter.com/yf8x

En dan komt de kerk ook nog eens aankloppen.
Vragen om geld. En dat terwijl we als kerk zelf
natuurlijk ook lang niet alles hebben kunnen
doen wat we normaal gezien wel doen. Veel
activiteiten zijn niet doorgegaan en onze samenkomsten zijn beperkt geweest tot een verplicht maximum aantal van 30 bezoekers (en
misschien is dat op het moment dat u dit leest,
nog wel steeds het geval). Dus aan een stukje
van onze roeping, omzien naar elkaar, konden
we maar nauwelijks op een goede manier gestalte geven.

Vier Kerstmis!
Voor kinderen uit onze parochie en voor de scholen in de omgeving hebben we op Kerstavond 24
december van 18:30 tot 19:00 uur een bijzondere
bijeenkomst.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om samen online
via Zoom het Kerstverhaal te beleven.
Bij aanmelding via onze website:
info@youthfaithexploration.nl ontvang je de Zoom
Link.

En toch hebben we de moed om bij u aan te
kloppen, bij jou aan te kloppen, protestanten en
katholieken. Want we hebben elkaar nodig, de
kerk en u. Juist in deze tijd. Zonder u kunnen
we niet verder. En heel misschien hebt u in de
nare tijd, waarin we nu zitten, ook wel ontdekt
dat u de kerk nodig hebt. Dat u God nodig hebt,
en dat u wekelijks kunt horen, in de onlinediensten, dat daarin over Hem verteld wordt.

________________________________________
_
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Kerstverhaal
Sterren, sterren overal…..
Het was de hele week al bewolkt geweest, maar vanavond begon je de vrieskou te voelen en was de hemel donker en
zwart. Er was geen wolkje te zien. Ook de maan was nog maar een klein schijfje. Daarom stond de hele familie Van
de Boomen nog even op het balkon van hun flat om te kijken naar de sterren. Die zag je niet zo vaak hier in Hoogvliet.
Daar was altijd de verlichting van de fabrieken en ook de smog die het zien van sterren lastig maakte. Kleine Wiep
zuchtte eens diep : “Tsjonge, dat zijn er een boel!” Vader moest er om lachen en hij wees op een paar sterren die
samen een soort steelpannetje vormden. “Kijk”, zei hij, ”dat is de grote Beer. Zo noemen ze hem.” Kleine Wiep vond
het maar raar. Het leek helemaal niet op een Beer, eerder op een steelpannetje dat op z’n kop lag. Zo stonden vader,
moeder, kleine Wiep, Masja en Tsjitske naar de sterren te kijken, tot moeder het te koud begon te vinden
en iedereen naar binnen stuurde voor een lekker kopje chocolademelk met een speculaasje.
De volgende avond kwam vader thuis uit zijn werk met een pakje onder zijn arm.
“Jongens” riep hij, “ik heb in de stad iets leuks gekocht. Tjitske raadde dat het een piek voor in de kerstboom was. Moeder schoot in de lach. “Maar kind, we hebben er al twee!” Kleine Wiep raadde dat er wat lekkers in zat,
maar dat kwam natuurlijk omdat hij een snoeperd was. Masja mocht het pakje open maken. Leuk, het is net St. Nicolaas, vond ze. In het pakje zat een mooie zilveren ster en in de ster zat een lampje. Vader deed de stekker in het stopcontact. Het zag er mooi uit. “We hangen hem voor het raam”, zei vader, “dan kan iedereen hem zien. Kan hij een
beetje sterrenlicht verspreiden.” “Maar het is toch nog geen Kerstmis, dat duurt nog wel twee weken”zei kleine Wiep.
“Dat is waar” zei vader, ”maar ik vind Kerstmis zo’n belangrijk feest, dat we er vroeg aan moeten beginnen te denken.
Niet alleen wij, maar eigenlijk alle mensen.” “Als wij die ster voor het raam hangen en de mensen zien hem, zullen ze
zeker denken: O ja, over een paar dagen is het Kerstmis.”zei moeder.
“Dan herinneren ze zich misschien weer het mooie verhaal achter al die feestversieringen. Wij vieren toch dat
Jezus geboren werd in Bethlehem. Dat met Hem het licht in de wereld is gekomen.” Vader vond dat ze de spijker op z’n kop sloeg. Masja vond die ster voor het raam tof. Een goed idee! “Maar kunnen we niet wat meer
doen dan alleen zo’n ster ophangen?” zei Tjitske, want die dacht altijd meer over dingen na. Moeder en vader
vonden dat ook wel, maar ze wisten niet zo gauw wat ze konden verzinnen. Kleine Wiep, die altijd vol ideeën
zat, zei dat ze kerstkaarten konden kopen en bij mensen in de brievenbus stoppen. Dan merkten ze dat er iemand aan hen dacht. In de coronatijd waren er mensen die soms dagenlang niemand zagen. Moeder vond dat
wel aardig, maar het zou leuker zijn om de kerstkaarten dan zelf te maken. Masja zei dat zowat iedereen dat
deed. Nee het moest iets originelers zijn. Tjitske had ondertussen ook nagedacht. Ze kwam met een leuk plan.
“Kerstmis is het feest van vrede, liefde en licht. Kunnen wij niet een heleboel sterren gaan maken. En dan
schrijven we erop:” Bent u ook zo blij dat het haast Kerstmis is?” Dan is het net als met onze ster en gaan
mensen ook nadenken.”
Iedereen was gelijk enthousiast. De kinderen gingen meteen op zoek naar kleurpotloden, viltstiften, lijm, glitter
enz. Maar er was echt niet genoeg om veel sterren te maken. Dus zouden Tjitske, Masja en kleine Wiep morgen na schooltijd van hun zakgeld nog de nodige dingen gaan kopen. Vader maakte op een vel papier een
voorbeeld van een ster. Die zou hij morgen op de zaak een heleboel keer laten kopiëren. Dat
zou de chef best wel goed vinden. Zo gezegd, zo gedaan.
De volgende avond zat het hele gezin gezellig aan tafel te knippen, plakken, kleuren. Kleine Wiep werkte met
zijn tong uit zijn mond, zo geconcentreerd was hij aan het werk. Tjitskes vingers plakten aan elkaar omdat ze te hard
in de tube lijm kneep. En Masja kreeg prompt een niesbui op het moment dat ze glitters wilde strooien. Alles zat onder! Moeder zuchtte en haalde de stofzuiger maar tevoorschijn. Vader schonk kopjes thee in, die kleine Wiep natuurlijk per ongeluk omkieperde. Maar aan het einde van de avond lag de tafel bezaaid met sterren. De een nog mooier
dan de ander. Tevreden ging iedereen slapen.
Alleen kleine Wiep had een nare droom: de grote beer zat achter hem aan en wilde hem in een steelpan
stoppen! Gelukkig werd hij nog op tijd wakker. Pfoeii!!!!
Die avond trokken - ze toen het donker was - allemaal hun jassen aan. In alle brievenbussen van hun flat, ja ook bij
die mopperige buurman Jansen, stopten ze een van hun zelf gemaakte sterren. Daarna werden in alle brievenbussen
van de huizen in hun straat de rest van de sterren gestopt. Ze hoopten maar dat hun
sterren de mensen een beetje geholpen hadden, een beetje vrolijker gemaakt.
De volgende dag verschenen voor veel ramen in de straat de sterren die de familie Van de Boomen had gemaakt.
Sommige kinderen in hun straat vonden dat zo leuk, dat er zelf ook nog meer sterren bij gemaakt hadden en bij hen
leken de ramen wel een echte sterrenhemels, zoals ze die een paar van een paar dagen geleden gezien hadden. En
bij buurman Jansen? Daar prijkte de ster midden op het raam. En toen kleine Wiep langs dat raam liep, zwaaide
‘mopperJansen’ zo maar naar hem in plaats van te roepen dat hij niet
zo’n lawaai moest maken.
Léon Janssen dec. 2020.
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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

Mgr. Vicaris-Generaal A.J. van Deelen, administrator
Pater Jouri Konchenko (afwezig op woensdag)
tel. 06-45144377
Diaken: Steef Lokken; e-mail: diakensteef@gmail.com
Parttime pastoraal werkers:
mw. Lizzy Beenhakker; dhr. Nabor Langstraat

● Noodnummer: 06 – 30 97 58 17 ●
● Parochiebestuur
mgr. vic.-gen. A.J. (Lex) van Deelen, 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

Nieuwe leden pastoraal team
(in samenwerking met Pieckfijn Parochienieuws)

Even voorstellen….

● Parochiële Caritas Instelling NPG

● Een administrator in de parochie
Toen duidelijk werd dat pastoor Smulders met
emeritaat zou gaan, liet het bisdom het parochiebestuur al snel weten dat het vinden van een opvolger geen sinecure zou zijn. Priesters - en andere pastorale beroepskrachten - zijn vandaag de
dag helaas niet zomaar beschikbaar. Om de voortgang van het pastoraat te waarborgen heeft onze
bisschop mij gevraagd als administrator tijdelijk de
functie van pastoor waar te nemen.

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

Laat ik mij dus aan u voorstellen.
Ik heet Alexander J. van
Deelen en ben 69 jaar. Ik
ben lang werkzaam geweest op de personeelsafdeling van een groot bedrijf, voor een deel in het
verre buitenland. Vanaf
1992 heb ik Theologie gestudeerd aan het seminarie Bovendronk en ik ben
eind 1998 priester gewijd.
Ik heb lang gewerkt in de
parochies van Rijswijk,
Leidschendam-Voorburg en delen van Den Haag.
Daar heb ik vanwege al mijn huidige taken half
november afscheid genomen.
In 2017 vroeg de bisschop of ik voor een deel van
de tijd hem zou willen assisteren als regiovicaris
Den Haag. Dat omvat de twaalf noordelijke parochies in ons bisdom. Begin dit jaar vroeg de bisschop of hij mij óók de functie van vicaris-generaal
mocht toevertrouwen. Ik heb daar van harte ‘ja’ op
gezegd.

• 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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In het verlengde daarvan ben ik inmiddels in drie
parochies administrator: de Heilige Familie (Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard), de Teresia van Ávila (Drechtsteden) en nu dus ook in de
Nicolaas Pieck en Gezellen.
Een administrator is een tijdelijk waarnemend pastoor-op-afstand. Dat laatste kunt u letterlijk nemen,
want ik woon in Den Haag. Hoe tijdelijk mijn benoeming zal zijn is niet te voorspellen, maar de
realiteit is dat er niet zomaar een priester beschikbaar zal zijn. Ik houd er rekening mee dat wij voor
langere tijd met elkaar verbonden zullen zijn.
Vanwege al mijn functies, leeftijd en reisafstand zal
ik helaas maar beperkt in de parochie aanwezig
kunnen zijn.
Het evangelie wil ons vertrouwen geven, goede
moed en hoop. Daarmee wil ik mij van harte - samen met mijn collega’s en de parochianen - zo
goed mogelijk voor de parochie inzetten.

Ik ben niet altijd in het pastoraat werkzaam geweest. Van oorsprong ben ik juridisch informatie
specialist en afkomstig uit de zakelijke dienstverlening (McKinsey & Co en Van Doorne Advocaten)
tot ik in 1996 de mogelijkheid kreeg om een recreatiebedrijf over te nemen. In die periode ben ik ook
parttime theologie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. De Heilige Familie was mijn tweede benoeming als pastoraal werker in een parochie. Hiervoor heb ik als pastor gewerkt in de federatie Driestromenland (Gorinchem e.o., Leerdam,
Everdingen en Vianen).
Ik kijk ernaar uit samen met mijn collega’s ook in
uw parochie werkzaam te zijn en u binnenkort persoonlijk te kunnen ontmoeten in één van de vieringen. U mag mij natuurlijk ook mailen/bellen voor
een nadere kennismaking, als u vragen heeft of
iets wilt bespreken.
Lizzy Beenhakker p.w. (teamcoördinator)
tel. 06-31901126
e-mail: lizzybeenhakker@gmail.com

Vicaris-generaal Van Deelen
● Pastoraal werker: Lizzy Beenhakker
Mijn naam is Lizzy
Beenhakker en ik
heb sinds 1 november een tweede benoeming en zending
ontvangen als pastoraal
werker/teamcoördinator
in
uw
parochie.
Daarnaast ben ik
sinds april 2016 fulltime werkzaam in de parochie De Heilige Familie
op Goeree Overflakkee en in de Hoeksche Waard.
Mijn werkzaamheden verdeel ik dus vanaf november over beide parochies. De beide teams zullen
nauw gaan samenwerken en het voordeel hiervan
is dat er een veel betere afstemming in werkzaamheden zal ontstaan voor diaken Steef en onze
nieuwe pastorale werker, Nabor, die ook in beide
parochies benoemd is.
Door alle corona perikelen is het kennismaken met
u allemaal wat lastiger geworden. In de vieringen
mogen tot nu toe hooguit 30 mensen komen en
veel vergaderingen en bijeenkomsten zijn nog uitgesteld.

● Pastoraal werker: Nabor Langstraat
Mijn naam is Nabor Langstraat (25 jaar) en ik heb
op diverse plaatsen binnen de Randstad gewoond,
waarvan de laatste 15 jaar in Rijswijk. In Rijswijk
ben ik ook actief geworden in de parochie H. Bonifatius. Al snel werd ik daar misdienaar en werd ik
betrokken bij alles wat er gebeurde rondom het
altaar. Er volgden nieuwe taken: acoliet, lector en
zanger in Schola Cantorum en gemengde koor.
Door het actief zijn binnen de parochie ontstond bij
mij een diepe verbintenis met de viering van de
Eucharistie en daarmee ook met de Heer. Geïnspireerd door een actief pastoraal team kwam bij mij
de vraag op op welke manier ik de Heer wilde dienen in mijn leven. Op latere leeftijd, 16 jaar, ben ik
gevormd na een traject van vier jaar. Steeds dieper
kwam het verlangen op om priester te worden.

Ik zal mij dus, op deze voor mij toch onpersoonlijke
manier, aan u voorstellen. Ik ben getrouwd met
Rob en wij hebben samen vier kinderen die inmiddels allemaal het huis uit zijn, afgestudeerd en gelukkig ook allemaal aan het werk. In mijn vrije tijd
ben ik pottenbakker en te vinden achter de draaischijf. Onze gezamenlijke hobby is zeilen. Wij hebben een mooie platbodem die in Herkingen ligt,
maar wij zeilen ook met enige regelmaat op het
IJsselmeer of op de Wadden als (wedstrijd)bemanning op een prachtige oude Klipper.

Vanaf mijn 17e ben ik aan die ‘reis’ begonnen. Via
de priesteropleiding Vronesteyn en uiteindelijk een
masteropleiding theologie mocht ik mijn opleiding
afronden.
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De hoop van de wereld

In de stages kreeg mijn verlangen om in het pastoraat te werken handen en voeten. Zeven stages in
parochie en ziekenhuis hebben mij gevormd tot de
persoon wie ik nu ben.

begint met Kerst in Gods hart
en is volledig als
ieders hart bereikt wordt
met liefde en begrip.

Ik ben blij dat ik in uw parochie weer een nieuwe
stap mag zetten vanuit het verlangen de Heer en
de mensen te dienen. Voor 14 uur zal ik bij u werkzaam zijn, met als taakvelden catechese en liturgie. Op maandag en dinsdagochtend (1,5 dag) blijf
ik werkzaam als pastoraal werker in een verzorgingstehuis in het Westland. Daarnaast ben ik al
werkzaam in de H. Familieparochie voor 14 uur in
de week. De foto die u ziet is daar ook genomen,
bij de hernieuwde opening van het stiltecentrum.
Vanaf dinsdagmiddag t/m zondag is mijn tijd voor
de parochie.

Namens het pastorale team wens ik u een
Gezegend Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar!
Lizzy Beenhakker, december 2020

Kerknieuws
Paus benoemt 13 nieuwe kardinalen
Paus Franciscus heeft in de Sint-Pietersbasiliek in
Vaticaanstad dertien kardinalen ingezworen. De
nieuwe kardinalen komen onder meer uit de
Verenigde Staten, Italië, Rwanda en Brunei. Met de
benoeming van de aartsbisschop van Washington,
Wilton Gregory, is voor het eerst een zwarte Amerikaan in het gezelschap van 229 kardinalen opgenomen.

Ik kijk ernaar uit met u te bouwen aan de vreugde
van het Evangelie in uw gemeenschappen. Geloven mag vreugde en troost brengen in het leven.
Het is een prachtige taak daarmee samen met u
aan de slag te gaan.
Nabor Langstraat, pastoraal werker.

Kerstgroet
Beste parochianen,
Het is bijna Kerstmis, het feest van de geboorte
van onze Heer. Het pastoraal team wil u een hart
onder de riem steken en laten weten dat wij aan u
denken. Misschien bent u al een tijdje niet meer in
de kerk geweest vanwege de corona of omdat het
lichamelijk gewoon niet meer gaat, maar wij vergeten u niet!
Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Misschien kijkt
u niet zo uit naar de feestdagen zoals u andere jaren
wel doet. Het is immers een ongewoon jaar geworden door de corona pandemie. Misschien heeft u
zich alleen gevoeld zonder de regelmatige bezoekjes
van uw (klein)kinderen of andere familieleden, voelde
u zich onzeker of was u bang om ook ziek te worden.
Bent u misschien zelf besmet geraakt, ziek geworden
en hersteld u maar moeizaam?

De paus maande de nieuwe kardinalen bij de inwijding, bijgewoond door niet meer dan tweehonderd
aanwezigen die mondkapjes droegen en op veilige
afstand zaten, niet van het rechte pad af te gaan.
Franciscus waarschuwde voor de vele vormen van
corruptie, die er in het priesterlijke leven zijn. Wie
daarvoor bevattelijk is, is volgens de paus geen
geestelijke meer die dicht bij het volk staat.
Bij de plechtigheid in de Sint-Pieter waren slechts
elf van de dertien nieuwbenoemde kardinalen
aanwezig. Vicaris Cornelius Sim uit Brunei en
aartsbisschop Jose Fuerte Advincula uit de Filippijnen konden door de coronabeperkingen niet naar
Rome reizen. Zij volgden de plechtigheid op afstand; zij ontvangen hun ring, oorkonde en de
scharlakenrode kardinaalsmuts (biretta) uit handen
van een pauselijke gezant.
▪Jonger dan tachtig jaar
Negen van deze nieuwe kardinalen zijn jonger dan
tachtig jaar en mogen daardoor nog meedoen aan
het conclaaf voor het kiezen van een nieuwe paus,

Laten we proberen om samen hoopvol te blijven en
te proberen om ons hart te
openen voor de geboorte
van dat Kerstkind. Juist in
die gebroken wereld zond
God zijn Zoon, zijn moeder
wikkelde Hem in doeken en
legde Hem in een kribbe,
een voederbak. Zelfs de
hemel ging open opdat de
engelen hun boodschap konden vertellen. Herders
gingen op weg om het kind te zien en allen waren
verwonderd.
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wanneer dat nodig blijkt. Franciscus drukt met deze
dertien benoemingen zijn stempel op de toekomst
van de Rooms-Katholieke Kerk.
Het is voor de zevende keer sinds 2014 dat nieuwe
kardinalen door Franciscus zijn ingezworen. Van
de kardinalen die mogen stemmen voor een nieuwe paus, heeft de Argentijnse kerkvorst er 73 benoemd. Veel van de nieuwe kardinalen zouden
zich nauw verwant voelen met de armen, een belangrijk beleidspunt van paus Franciscus.

Uit de deelparochie

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

Bron: Rome(ANP/DPA)

Hoogvliet / Pernis

Om een viering in de Mariakerk bij te wonen dient u
zich telefonisch bij het secretariaat aan te melden
op vrijdag tussen 9:30 uur en 11:30 uur via telefoon: 010-472 31 15 (gebruik geen voicemail!!!)

Kerstvieringen in de Mariakerk
Door de maatregelen van de overheid en door het
bisdom dringend geadviseerd, mogen er ook bij de
kerstvieringen maar een beperkt aantal mensen
aanwezig zijn (30!) en mogen de kerkgangers niet
zingen. Wel mag er door een kleine groep zangers
kerstliederen gezongen worden, maar met aanhouden van de voorgeschreven afstand. Tevens is
het dragen van een mondkapje in de kerk door het
bisdom dringend aangeraden.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

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

Voor het reserveren voor één van de vieringen kan
men op woensdag 23 december bellen naar het
parochiesecretariaat tussen 8:30 uur en 11:30
uur. Er zijn drie vieringen gepland, maar u kunt
slechts voor één van deze vieringen reserveren.
Wij willen iedereen zoveel mogelijk de kans geven
tenminste één viering bij te wonen. De vieringen
zijn als volgt:
▪ 24 december - kerstavond om 20:00 uur,
▪ 25 december -1e kerstdag om 9:30 uur
▪ zondag 27 december om 9:30 uur.
Wie niet gereserveerd heeft en toch komt, moeten
wij helaas de toegang weigeren.
Voor meer info kijkt u elders in dit blad.

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling: in deze coronatijd is de kerk met beperking open voor rust, gebed, stilte en meditatie:
alleen op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Parochiesecretariaat: alleen per telefoon 4723115
bereikbaar op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur;
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl
BESTUUR
Beheercommissie Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325.;
e-mail: leonjanssen126@kpnmail.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).

Beheercommissie Mariakerk

● Diensten en taken
Zo. 20 dec.
09.30 uur
Voorganger
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

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.

4de Zondag van de Advent.
woord- en communieviering
pastor F.H. Wijnen
mw. T. van de Ende
dhr. L. Janssen
dhr. en mw. Sleiffer
dames Gliniorz

Ma. 21 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 24 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering
Kerstavond
20.00 uur
woord- en communieviering
Voorganger Mw. L. Janssen-Impens
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Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

dhr. L. Janssen
dhr. Evertsz
dhr. Bijlsma, dhr. Karsomenawi
mw. Karsomenawi, mw. Muzo

Vr. 25 dec.
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

Kerstmorgen.
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
mw. T. van de Ende
dhr. W. Tempelaars
dhr. Middendorp, dhr. T. van Schöll
mw. Madouro, mw. Mai Dao

Zo. 27 dec.
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

de

Er is voor hen een pastoraal werker aangesteld,
die met de geestelijke verzorging van de ingezetenen belast is en die op zondagen voorgaat in de
vieringen.
Na vele jaren werkzaam te zijn geweest nam deze
maand mw. I. van de Par afscheid vanwege het
bereiken van haar pensioenleeftijd. Zij wordt gelukkig opgevolgd door een andere pastoraal werker.
Ze stelt zich graag even aan u voor:
Mijn naam is Claudine Niwemuhoza, 39 jaar, geboren in Rwanda. Ik ben opgegroeid in een groot
katholiek gezin en wij wonen in Nederland al 22
jaar. Wat gaat de tijd toch zo snel voorbij! Nederland is inmiddels mijn tweede thuisland geworden.
Per 15 november 2020 ben ik begonnen bij de
Dienst Justitiële Inrichtingen - PI Hoogvliet en Detentiecentrum Rotterdam, als Rooms-katholiek
geestelijk verzorger.
Hiervoor heb ik theologie gestudeerd in Leuven en
na mijn studies heb ik drie jaar als parochieassistente gewerkt in het bisdom van Mechelen-Brussel.
Hierna heb ik voor een periode van één jaar de
Klinisch Pastorale Vorming gevolgd aan de Universiteit van Californië - San Francisco, in de functie
van Ziekenhuis Geestelijk Verzorger op UCSF Medical Center.
Sinds mijn terugkeer uit de Verenigde Staten woon
ik in Leerdam. Ik hoop binnenkort een woning te
vinden in de buurt van Rotterdam.
Een gezegende adventstijd,
Claudine Niwemuhoza

Zondag door het jaar.
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
mw. J. van Dam
mw. C. Hendriks
dhr. en mw. Sleiffer
mw. Duval, mw. Sleiffer

Ma. 28 dec.. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 31 dec. in Rozenburg
10.00 uur: Eucharistieviering
Vr. 1 jan.
11.00 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

Nieuwjaarsdag.
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
Mw. L. Janssen-Impens
dhr. L. Janssen
dhr. Bijlsma, mw. Karsomenawi
mw. Karsomenawi, dhr. Molina

Zo. 3 jan.
09.30 uur
Voorganger
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

1ste Zondag door het jaar.
woord- en communieviering
Mw. L. Janssen-Impens
dhr. W. Tempelaars
C. Hendriks
dhr. en mw. Sleiffer
mw. Van der Torre, mw. Sleiffer

Ma. 4 jan.

10.00 uur: Eucharistieviering

Do. 7 jan.

10.00 uur: Eucharistieviering

Met de bus naar de kerk(?)
Regelmatig zijn er bezoekers - in normale tijden
uiteraard meer - die met de bus naar diensten of
activiteiten in de kerk komen. Met name naar de
Mariakerk - wat wil je met halten pal voor de deur.
Voor wie het aangaat is het goed te weten dat er
per 3 januari wat verandert. Met name bij vertrektijden en lijnnummers. Lijnnummer 78 wordt:
▪ Lijn 61: metro Hoogvliet (perron B) - Oudeland Westpunt - Meeuwenplaat - metrostation;
▪ Lijn 62: metrostation Hoogvliet (perron A) Meeuwenplaat - Westpunt Oudeland - metrostation.
En om het compleet te maken: ook lijnnummer 80
verandert met aanpassing van de route: niet meer
door Boomgaardshoek en verlenging vanaf Centrum via snelle route over de Laning naar de metro:
▪ Lijn 63: metrostation Hoogvliet (perron D) Zalmplaat - Meeuwenplaat - Centrum - Laning metrostation;
▪ Lijn 64: metrostation Hoogvliet (perron C) - Laning - Centrum - Meeuwenplaat - Zalmplaat - metrostation.
_________________________________________

Jarigen: zie bladzijde 24.
Overleden op
20 nov. Rudolf Ruffio Croes, 61 jaar
1 dec. Bernardus Antonius Put, 62 jaar
2 dec. Johannes Petrus Josephus van der Meulen, 72 jaar
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost.

Pastoraat Stadsgevangenis
Nieuwe geestelijk verzorger
in de Stadsgevangenis Hoogvliet
Veel parochianen zijn zich ervan niet bewust, maar
ook in de stadgevangenis zitten mannen die we als
parochiaan moeten beschouwen.
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Prijspuzzel
● Horizontaal
1 boom, 6 clip, 11 onbekwaam, 13
vaste regel, 14 vervolgens, 15 jockeypet, 17 liefde, 19 vreemde taal,
21 meubelstuk, 23 rivierarm, 24
slappeling, 26 Marokkaans hoofddeksel, 27 Europese Commissie
(afk.), 28 deel van een schutsluis, 29
waarmerken, 31 kippenproduct, 32
stoere kerel, 34 stad in Egypte, 36
hapje bij een aperitief, 38 vogel, 40
leersoort, 42 dwingende vraag, 43
land in Azië, 45 scheepskabel, 46
opnieuw, 47 stremsel, 49 klein dorp,
51 onnozel, 52 muziektoon, 54 kinderziekte, 55 plaats in Spanje, 56
vermaak, 58 vertragingsmiddel, 59
uitroep van medelijden, 62 langzaam
doorlekken, 65 filmlocatie, 67 rivier
in Utrecht, 69 insnijden, 70 watervogel, 71 islamitische God, 73 landtong,
74 vol vrolijkheid, 76 ijzeren vat, 78
thuis, 79 computerbedrijf, 81 hoofdstad van Oekraïne, 83 Japanse drank,
84 aanhef van een brief, 85 bejaard,
87 plaats in Amerika, 89 schel, 90
koker, 92 snuit van een olifant, 93
bondgenootschap, 94 uitroep van
ontzag, 96 mythologische figuur, 97
broodsoort, 98 water in Groningen,
101 plaats, 102 Amersfoort.
● Verticaal
1 sportman, 2 kleine opening, 3
twijgje, 4 intensive care, 5 in slechte
toestand, 6 voorzetsel, 7 bloedgroep,
8 droog, 9 leerlingengroep, 10 persorgaan, 12 gedeelte, 13 kookgerei,
16 bolstaande plooi, 18 computertype, 19 beroep, 20 leverworst, 22
tovergodin, 24 gebied, 25 gelegenheid, 28 Amerikaanse hardrockband,
30 borrel, 32 koker, 33 dronken, 35 vrouwelijk varken, 37 deel van het jaar, 38 papegaai, 39 onbeweeglijk, 41 projectieplaatje, 43 immers, 44 metalen samensmelten, 46 ordinaire meid, 47 iets van grote afmeting, 48 trillen, 50 geroosterd
brood, 51 slons, 53 vissnoer, 57 specerij, 60 kloostervertrek, 61 dappere strijder, 63 schrijfgerei, 64 onderwijs, 65 uitverkoop, 66 Bijbelse figuur, 68 oude Duitse munt, 70 plaats in Italië, 71 ofschoon, 72 onderkomen, 74 meisjesnaam, 75 succesvol, 77 zangvogel, 78 voor de helft, 80 watervoorziening, 82 tot werken in staat, 83 afgeknotte boom, 84 vogeleigenschap, 86 stoot, 88 wijsje, 89 populair liedje, 91 Amerikaanse staat, 93 lichaamsstreek, 95 iets, 97 grasland, 99 dinsdag,
100 persoonlijk voornaamwoord.
● Oplossing:
Eén van de (nieuwste)
42
55
16
101 7
43
17
86
71
80
36
51
straatnaamaanduidingen
in Hoogvliet.
● Prijzen: drie bonnen van € 10,00
● Inzenden tot 12 januari 2021 naar: Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt
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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: A. Wols, tel. 4382828;
e-mail: Harry.wols@gmail.com
Penningm.: W.L.A. Snel, tel. 06-51485244.
e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

ADRESGEGEVENS

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter.: J.H. Vos, tel. 2162992
e-mail: koosvos@planet.nl
secretaris: A.C. Dronkert, tel. 0181-660367;
e-mail: ariedronkert @ hetnet.nl
Penningm.:
P. van Veelen, tel. 2161800
e-mail: p.vanveelen1@upcmail.nl
Boekhouder: L.W. Tims, tel. 4165192;
e-mail: l.tims @ telfort.nl
Bijdragenadm.: mw. Th.F. Hendriks Berendsen,
tel. 4386132, e-mail: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33
KERKENRAAD

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)

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

● 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.

Predikanten

● Kerk

• Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB,

▪ 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

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

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.
dhr. J.S. Heutink, tel.: 06-82457044,
e-mail: heutink1952@live.nl.
• De Aanbouw, Achterweg 12, tel. 4381233.
Inl./reservering: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-21653158;
e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

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

Hulpverlening

Doopbediening

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

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

www.kerkhoogvliet.nl

Bij de diensten

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.

De zondagse vieringen kunnen worden bezocht, zij
het met een beperkt aantal personen (30). 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:
voor zondag:
via telefoon:
18 dec.
20 dec.
472 27 27
De diensten op 24 en 25 december worden gehouden zonder bezoekers.
►wo. 23 dec. 27 dec.
416 17 55
►wo. 30 dec
3 jan.
472 27 27
8 jan..
10 jan..
416 17 55

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.

Collecte, toelichting

In de gedrukte editie zijn de rubrieken met privacygegevens bijeen gezet op een afzonderlijke bladzijde.
In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

20 december - PKN: Daarom Kerst

Iedereen welkom op het Kerstfeest!
Voor
christenen
draait het kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf
God licht in het
donker. Dat mogen
we doorgeven en
delen met de mensen om ons heen.
De
Protestantse
Kerk wil een open,
uitnodigende kerk
zijn. Om ook dit
jaar, ondanks de
coronamaatregelen, de boodschap
van Kerst te kunnen delen, heeft de Protestantse
Kerk met ‘Daarom Kerst’ diverse materialen gemaakt om mensen op een aantrekkelijke manier te
laten kennismaken met de échte kerstboodschap.
Zoals de cd’s van ‘Daarom Kerst’, speciaal bedoeld
om uit te delen aan buren of vrienden.
Voor kinderen is een eigen cd gemaakt.

Ambts- en taakdragers
Op 20 december: mw. Van Delft, mw. Leeuwestein
Lector: mw. De Blois
Organist: dhr. Sonneveldt
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Commissie van ontvangst: dhr. Wols, mw. De
Blois, mw. Kempff
Op 24 december: mw. Y. de Jong, dhr. Snel
Lector: dhr. Snel
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Op 25 december: mw. Reede van Oudtshoorn,
mw. Groot Bramel
Lector: mw. De Blois
Organist: dhr. Van der Padt
Beeld en geluid: dhr. Wols
Op 27 december: dhr. Vos, mw. Groen
Lector: mw. Groenendijk
Organist: dhr. Sonneveldt
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: mw. Berendsen, dhr. R.
en P. Hallema

Met uw bijdrage steunt u het missionaire werk van
de Protestantse Kerk om zoveel mogelijk mensen
te bereiken met het goede nieuws van Kerst. Geef
in de collecte of maak een bijdrage over op NL10
ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v.
Daarom Kerst. Helpt u mee om deze collecte tot
een succes te maken? Hartelijk dank!

Op 3 januari: dhr. Woudstra, dhr. Snel
Organist: ?
Lector: dhr. Snel
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Commissie van ontvangst: dhr. Vervat, mw. Leeuwestein, mw. Kempff

Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/collecte en
op: www.protestantsekerk.nl/kerst
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kerstconcert voor schippers in De Doelen. Muziek
nam in het leven van Teun een belangrijke plaats
in.
In het ziekenhuis kon ik hem nog bezoeken. Daar
heb ik gekozen voor een klein gedeelte van psalm
139, met name deze zinnen: Ga ik op weg of rust ik
uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER,
kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van
voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij
kent, het gaat mijn begrip te boven.
In omstandigheden waarin hij zelf geen woorden
meer kon spreken was dit troostvol. Bij de begrafenis hebben orgel en trompet hun stem laten horen
ter nagedachtenis aan Teun. En we weten dat hij
zijn leven legde in de hand van Hem, die in de
psalm bezongen wordt.
Moge dat troosten in de tijd die komt.

In Memoriam
Teunis Kalkman
Op 29 november overleed op de leeftijd van 86 jaar
dhr. Teunis Kalkman. Hij woonde sinds enkele jaren met zijn vrouw op de Cloese.
Als ooit een keer dubbele gevoelens een rol spelen
dan is het wel rond het overlijden van Teun Kalkman. Begin oktober was daar ineens dat herseninfarct; na korte tijd bleek dat hij helemaal niet meer
in staat was om te praten. Daarmee begon voor
Teun een nare tijd van grote afhankelijkheid en van
isolatie. Afhankelijkheid doordat hij rechts vrijwel
geheel verlamd was en bij alles moest worden geholpen. Het werd steeds vermoeiender voor hem
en omdat er helemaal geen herstel zichtbaar werd
verdween langzaamaan ook de hoop dat er nog
betere tijden zouden komen. En het was een tijd
van isolatie. Hoe vreselijk is het wanneer je helemaal niet kunt zeggen wat je denkt en wanneer
mensen maar moeten raden naar wat er in je omgaat. Af en toe kon hij met zijn mond een woord
vormen dat te begrijpen was. Maar dikwijls was
een gezichtsuitdrukking het enige dat hem nog
mogelijk was. En met zijn linkerhand kon hij zijn
duim opsteken, om te laten zien dat hij iets goed
vond. Ons medegevoel zegt dat het goed is dat
aan die periode een einde is gekomen. Zo verder
te moeten leven, dat is niks. En langzaamaan
steeds meer ging iedereen het hem gunnen om te
mogen sterven. Dat was geen leven meer.

Ds. R.J. Wilschut

Maar daar is ook de andere kant van het dubbele
gevoel. Er valt wel een enorm gat, de leegte zal
groot zijn, want Teun was een familiemens waar je
gemakkelijk van kon houden.
In zijn werkzame leven was hij eerst gereedschapsmaker in de scheepsbouw, vooral de reparaties. Daarna is hij tien jaar conciërge geweest op
de mavo in Hoogvliet, werk dat hij met plezier heeft
gedaan. Tenslotte heeft hij bij een enveloppenfabriek gewerkt als stansmesslijper, een lastige
baan. Na zijn pensionering heeft hij gewerkt in het
bedrijf van zijn zoon.

We hopen dat er velen meeluisteren en -kijken via:
www.kerkdienstgemist.nl of de eerste pagina van
de website: www.kerkhoogvliet.nl

DiacoNieuws
Geloof ziet het best in het donker.
Het is de eerste regel van een column uit de krant.
Hebben we echt het duister nodig om te geloven?
Half maart toen de kerken dicht moesten vanwege
het coronavirus zagen we dat er veel digitale kijkers waren, meer dan er in de kerk zouden passen.
Had dat met duister te maken? Duistere tijden zijn
heel persoonlijk. Het is fijn als je in zo’n periode
Gods aanwezigheid kan voelen of opmerken door
mensen die jou helpen.
Iemand die naar je toe komt of een kaartje stuurt,
omdat je zelf vaak de energie niet meer hebt om
ergens op af te gaan.

Niet vergeten mag worden dat hij zijn steentje heeft
bijgedragen aan het kerkenwerk. Als ouderling,
maar ook door zich in te zetten voor het orgel van
de Deltakerk. Dat is met vele kwartjes en dubbeltjes bij elkaar gespaard en er heel wat kilo’s aan
oud papier door zijn handen gegaan waarmee geld
werd gegenereerd voor dat orgel.
Maar we hebben het niet over Teun Kalkman gehad wanneer de trompet niet zou worden genoemd. Reeds in IJmuiden speelde het muziekkorps een grote rol in huize Kalkman. Hij heeft daar
het instrument perfect leren beheersen. Hij heeft op
vele plaatsen met de trompet bijgedragen aan de
feestvreugde van bijvoorbeeld kerkdiensten of het

Zo begon de diaconie vergadering met een tekst
die ons aan het denken zet. Diakenen zijn ook
doeners dus ik heb er alle vertrouwen in dat er ook
naar gehandeld wordt. Hoe vaak ik hoor “ik ben
even langs geweest bij…” of “dat is al geregeld”.
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Zo was het ook deze laatste vergadering van het
jaar. Sommige dingen van de actielijst voor december waren al gedaan en met andere kunnen
we niets doen.
Geen Kerstmarkt dit jaar. Hoe raar is dat? Niet lopen rennen en regelen. Niet een volle kerk met
activiteiten, erwtensoep of broodjes worst. Maar
vooral niet: al die mensen zien en spreken. Wat
missen we het bij elkaar komen.
Dit is ook de tijd van een kaartje sturen. Laten we
dat dan vooral maar doen en op die manier bij iemand op de mat komen rollen. Als u het kaartje
schrijft kunt u bedenken hoe de ander het opraapt,
opent en zo denken we aan elkaar.
Ik wens u namens de diaconie Gods licht in deze
duistere tijden en gezegende Kerstdagen.

Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over
op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Uit de Aalkaarpastorie

Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag 18 december
Het zullen vreemde vieringen zijn. De kerk is wel
open, maar de kerk is ook dicht. Ik bedoel: behalve
zij die dienst doen is er niemand in de kerk. Niet bij
de Kerstnachtdienst, niet op Kerstmorgen. We maken er wel iets moois van, dat wel. Maar u kunt dat
alleen maar meevieren als u via een computer,
tablet of telefoon de dienst opzoekt en beluistert.
Dit gaat op alle mogelijke manieren in tegen wat
we zouden willen: kerst vieren met een volle kerk,
zoals we dat al jaren gewend zijn. Kerst wil nogal
eens de dienst zijn dat we veel gasten hebben die
we niet elke zondag zien. Welkome gasten, van
harte welkom zelfs. Behalve dit jaar. We vinden dat
we het niet kunnen maken om maar een handvol
mensen in de kerk toe te laten en tegen de rest te
zeggen: ho, stop, de deur gaat dicht. Dan maar
liever een dichte deur voor iedereen.

Marieke Groot Bramel

● Collecten 24 / 25 december
Kerk in Actie - Kinderen in de Knel: Geef licht
aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig
eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen op de winter.

En zo naderen we het einde van een naar en somber jaar. Ach, het was niet alleen maar naar en
somber. Er waren vast ook wel mooie dingen. Een
jubileum, een kroon-verjaardag, (klein)kinderen
met een feestelijke gebeurtenis (o wacht, hoe zat
het ook al weer met de diploma’s dit jaar – nou ja,
ze hebben het dan toch maar gehaald). Maar het
was al met al toch wel afzien. Veel minder contacten, veel minder vakantie, uitkijken bij het winkelen.
Bril beslagen.
We blijven alleen die bezoeken thuis doen, waarbij
dat echt nodig is. Daarnaast zullen we zoveel mogelijk contact hebben per telefoon. In afwachting
van het licht dat overwint!
Ondertussen is de stroom van kerstkaartjes weer
op gang gekomen, en dat terwijl mijn verjaardagskaarten nog stonden na te genieten. Wij danken
iedereen die op die manier aan ons denkt, het is
als alle jaren weer hartverwarmend.
Graag wens ik u een mooi kerstfeest en een
veilige, rustige jaarwisseling.

De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen
in fragiele, zelfgemaakte bouwsels, die wegwaaien
als er veel wind staat.
Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor
zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden.
Het is er onveilig en er is veel geweld tussen de
verschillende bevolkingsgroepen.

Ds. Robert Wilschut

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze
welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en
een pakketje kleding.
Ook krijgen ze informatie over hun procedure en
hulp bij het aanvragen van documenten.
Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het
kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Uit de Platte Driedijkpastorie
Nog even….nog héél even…op het moment dat u
dit kerkblad krijgt is het bijna zover. Nog één Adventsdienst te gaan. En dan nadert Kerst. Een
Kerst die de boeken in zal gaan als de raarste
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Kerst ooit. Voor velen helaas ook als de eenzaamste Kerst ooit.
In het vorige kerkblad heb ik al een bel-suggestie
gedaan om deze dagen voor elkaar wat lichter te
maken. Wat minder eenzaam. Ik hoop dat u dit
idee niet na één keer lezen als hopeloos aan de
kant hebt geschoven. Maar dat u ernstig bent gaan
nadenken en op zoek bent gegaan naar telefoonnummers om tijdens Kerst de daad bij het woord te
gaan voegen. En dat u daar zin in hebt.
God heeft naar ons omgezien. Naar ons in deze
koude, kille, afstandelijke wereld. Want een Kind is
ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Licht in
onze duisternis. Want het Licht der wereld is gekomen. En het is onze opdracht om dat licht (Licht)
te verspreiden én te ontvangen.

onze Heer en Heiland te vieren. We legden ons er
maar bij neer, want het (bijna) afgelopen jaar was
toch al geen top jaar, dit kon er nog wel bij, erger
kon het niet worden ….., toch?
Totdat thuis onze dochter kwam vertellen dat zij
een levensbedreigende hersentumor in haar hoofd
heeft en ze nog voor de kerst geopereerd zal worden. Het begrip ‘rotjaar’ bleek ineens een overtreffende trap te hebben, het kon dus toch nog slechter worden dan het al was. Tegen de tijd dat u dit
leest is haar operatie achter de rug en weten we
hopelijk iets meer over de vooruitzichten. Het doet
ons goed dat heel veel gemeenteleden meeleven,
veel dank daarvoor.
U zult begrijpen dat ik dus niet zo in de stemming
was om te schrijven over de vergadering. Gelukkig
was deze laatste kerkenraadsvergadering behoorlijk kort en beperk ik me deze keer tot maar een
paar zaken.

De Kerstdiensten naderen. En in die diensten bent
u dit jaar alleen online welkom. Want dat is de enige manier waarop u wel uit volle borst de liederen
kunt meezingen. En de enige manier waarop iedereen in dezelfde situatie zit. Want, ten diepste wil
iederéén wel met Kerst naar de kerk. En als je je
dan nét als 31ste beller meldt…dat je naar de dienst
wilt komen…., en die andere 30 bellers waren nét
iets eerder….dan zit je ernaast. Dat zou niet eerlijk
zijn. Dus….allemaal online. En als u nou iemand
kent die niet deze mogelijkheid heeft, en u
wel….ga dan gezellig samen kijken. Stukje kerstkrans erbij, met koffie….en in de zangdienst op
Kerstavond alles heerlijk meezingen. En op Kerstmorgen zal ds. Wilschut voorgaan in een ‘gewone’
Kerstdienst. Wat heet ‘gewoon’ in deze tijd? Geen
koor, geen kinderen, helemaal niemand, net als de
avond ervoor. En tóch wordt het Kerst. Want Jezus
Christus is gekomen, voor óns allemaal!!!

• Het was (meen ik) al de vierde keer dat we in de
kerkzaal van de Dorpskerk vergaderden. Dat is een
grote ruimte met een flinke akoestiek. Als iemand
iets zegt in zo’n grote lege ruimte dan galmt het dat
het een lieve lust is en is dat moeilijk te volgen. We
besloten daarom iemand met een microfoon aan
een ‘hengel’ in het midden van de zaal neer te zetten. Als iemand dan iets wil zeggen dan steekt die
even de vinger op en houdt de ‘hengelaar’ de microfoon voor de mond, zodat iedereen alles goed
kan verstaan.
Zo hebben Peter Hallema en Fred van Leeuwen
(natuurlijk met mondkapje) bij ons ‘gehengeld’ en
daar waren we erg blij mee.
• Eerder heb ik u al eens verteld dat wij op 3 november de classispredikant ds. G(errit) van Meijeren op bezoek hadden. Vroeger heette zo’n bezoek
‘visitatie’. Tegenwoordig is dat hele ‘zware’ er af en
komt hij op bezoek, op visite bij de kerkenraad. Het
was een ontspannen gesprek en we kijken terug op
een goede ontmoeting.
• We hebben geantwoord op vragen over ambities
en onze inspiratie. We spraken over hoe wij tegen
de toekomst aankijken in een tijd, waarin het geloof
van alle kanten onder druk staat. Maar we hadden
het ook over de geringe hoeveelheid jongeren en
hoe we naar de gemeente kijken over vijf of over
tien jaar?
• Het was een fijn gesprek en we kregen van hem
terug dat hij onder de indruk was van de volharding
en de toewijding, waarmee de ambtsdragers de
gemeente dienen en gestalte geven aan de Hoop
van het Evangelie. Mooi vond hij het te horen dat
er zo ontzettend veel vrijwilligers betrokken zijn en
we zo’n groot pastoraal team hebben.
Maar ook de diaconale betrokkenheid via Budgetmaatje en de Voedselbank. Bijzonder vond hij dat
onze predikanten elke twee jaar met alle ambtsdragers een ambtsdragergesprek hebben. Hij
noemde dat aandacht voor hun welbevinden.

We hopen op betere tijden. En ondertussen houden we ons aan alle regels die ons geadviseerd
worden.
Ik wens u, mede namens Yvonne, allemaal Gods
zegen toe in deze Kerstdagen. En ik bid u toe dat u
in het nieuwe jaar, in 2021, Gods liefdevolle nabijheid mag ervaren.
Ds. Viola Huls

Kerkenraadpraat
Beste zusters en broeders,
baalde u ook zo na de persconferentie van minister
president Rutte en vice-premier De Jonge op 8
december? Eerlijk gezegd ik wel, want we doen
thuis en in de kerk zo ontzettend ons best om dat
verdraaide coronavirus buiten de deur te houden.
Het lachen vergaat je dan direct als je de premier
hoort zeggen dat hij geen goed nieuws heeft en
vertelt dat de maatregelen niet worden versoepeld
voor de kerst. Pfft….en weg zijn alle plannetjes om,
met iets meer familie en vrienden, de geboorte van
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▪ Giften (contant)

• Ds. Van Meijeren gaf ons ook enkele zaken terug,
zoals het naderende emeritaat van ds. Wilschut,
waardoor we moeten nadenken over hoe de werklast en het takenpakket voor ds. Huls goed in balans blijft en zij niet wordt ‘overbelast’. Gelukkig
denken we daarover al na, daar leest u volgend
jaar wel meer over.
• Hij gaf ons ook terug om bezig te blijven met ons
beleidsplan en de fundamentele vraag naar kerk
zijn in de toekomst; waarop willen we ons richten,
welke keuzen horen daarbij of welke zaken moeten
we misschien anders doen of misschien wel stoppen.
Hij schreef nog veel meer, maar het belangrijkste
heb ik u verteld. Als ik nog meer uit de doeken ga
doen dan krijg ik echt mot met de redactie van het
kerkblad. Want ik heb echt nog een paar regels
nodig om u in herinnering te brengen dat u de
kerstavonddienst en de kerstmorgendienst alleen
via internet kunt mee beleven.
In het vorige kerkblad heb ik uitgelegd waarom de
kerkenraad daarvoor heeft gekozen.
We hopen dat er in grote getale zal worden gekeken en geluisterd naar de Kerstdiensten.
Er zal mooie muziek zijn en ds. Huls en ds. Wilschut zullen u op met plezier ‘meenemen’ in het zo
vertrouwde kerstevangelie.

Diaconie
• algemeen:
€ 20,00 van NN via mw. Vervat
€ 10,00 van NN via mw. Langbroek
• Kerk in Actie
€ 10,00 van NN via ds. Huls
Kerk
• algemeen
€ 725,11 van Rommelmarkt via dhr. Groot Bramel
€ 10,00 van NN via ds. Huls
€ 10,00 van NN via mw. Langbroek
€ 10,00 van NN, via mw. Groot Bramel
€ 6.25 aan collectebonnen via mw. Groot Bramel
€ 100,00 gift ontvangen na begrafenis
• Orgelfonds
€ 6.25 aan collectebonnen via mw. Groot Bramel
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________

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

• Wilt u de zondag na kerst (27-december) weer
naar de kerk komen, dan moet u zich daarvoor al
op de woensdag 23 december opgeven; ook voor
zondag 3 januari op woensdag 30 december.
• De klokt tikt langzaam verder en de laatste dagen
van het jaar dienen zich met rasse schreden aan.
Het was (en is) een moeilijk jaar, maar we blijven
onze blik richten op onze Heer en Heiland.
Namens de kerkenraad wens ik u gezegende
kerstdagen en een gezond en mooi nieuw jaar.

● Uitwisseling predikanten mogelijk
Predikanten van de Protestantse Kerk, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken kunnen voortaan in elkaars
diensten voorgaan
Op 31 oktober heeft de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken besloten dat een kerkenraad voortaan een
predikant uit de Protestantse Kerk kan uitnodigen
voor te gaan in de eredienst. Ook andersom zijn
predikanten uit deze twee kerkgenootschappen
gerechtigd op verzoek voor te gaan in een gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk.

Rein Hallema, voorzitter

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

▪ Kerkelijke Stand
(Zie bladzijde 24/25)

▪ Collecteverantwoording
maand nov.

Diaconie:
Kerk:
€ 287,00 € 423,50

Bijzondere collecten:
1 nov. - KiA- zending: Papoea
8 nov. - PKN: JOP jeugdwerk
15 nov. - KiA: Kinderen in de Knel (HA)
22 nov. - PKN: landelijk pastoraat
29 nov. - KiA: Kinderen i/d Knel Oekraïne

Orgelbeh..:
€ 342,50

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode,
was aanwezig bij deze vergadering. Namens het
moderamen liet hij weten verheugd te zijn over de
zoektocht naar kerkelijke eenheid: “Alleen sámen
kunnen we de liefde van God leren kennen - een
liefde die alle kennis te boven gaat. We staan in
een lange traditie van onze ouders, grootouders,
mensen uit de tijd van de Reformatie, de Middel

€ 163,50
€ 101,50
€ 131,50
€ 75,00
€ 134,50
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eeuwen, de eerste eeuwen en Israël. De gemeenschap der heiligen strekt zich uit naar het verleden.
Maar evengoed naar het heden.”

Er zijn drie webinars, waarin de auteurs de meditaties presenteren en er over reflecteren (middagen).
En er zijn drie webgesprekken, waarop de deelnemers worden uitgenodigd zelf een meer meditatieve
verkenning te maken op een concrete psalm (avonden). De bijeenkomsten vinden plaats op: 18 januari,
19 januari en 20 januari. Steeds om 14.00 uur en
20.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel
moet men zich vooraf opgeven.

De contacten tussen de kerkgenootschappen vinden plaats in het zogenaamde Vijfkerkenoverleg.
Dit is een regelmatige ontmoeting tussen de Protestantse Kerk in Nederland, voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde
Kerken en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het
is een jaar of vijf geleden ontstaan op initiatief van
de Protestantse Kerk met het oog op verdiepende
kennismaking met elkaar.

● Lied van eenheid
De EO, de Protestantse Kerk in Nederland en de
Rooms-Katholieke Kerk hebben vrijdagavond 12
december een nieuw ‘Lied van eenheid’ uitgebracht,
als bemoediging voor Kerst.
Het 'Lied van eenheid' is een resultaat van een
groot, gezamenlijk project van de EO, Protestantse
Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. In het lied staan
teksten uit Johannes 17 centraal. Teksten uit dit bijbelboek worden voorgedragen door onder meer de
scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver,
bisschop van Roermond Harrie Smeets, de koptische bisschop Arseny, Theoloog des Vaderlands
Almatine Leene en #nietalleen-initiatiefnemer Tiemen Westerduin. Het gesproken woord wordt omlijst
met een mix van de bekende liederen 'O kom, o kom
Immanuël' en 'Heer maak ons één'. Rapper Brainpower schreef speciaal voor het ‘Lied van eenheid’
een rap over eenheid en verdeeldheid.
Info op website: https://petrus.protestantsekerk.nl/

● Classispredikanten organiseren
geloofsgesprek over coronacrisis
Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons
te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God
herkennen bij de indringende ervaringen die maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven
ontwrichten? Over die vragen schreven een aantal
classispredikanten een brochure en organiseren ze
digitale ontmoetingen.

● Unieke nationale kerstviering uit Domkerk
KRO-NCRV presenteert op donderdag 24 december
een bijzondere kerstviering vanuit de Domkerk in
Utrecht: De Nationale Kerstavond. Met Johnny de
Mol, verschillende bekende artiesten en een speciaal kerstkoor.

Brochure 'Als het leven kantelt'
Enkele classispredikanten hebben een boekje gemaakt met de titel ‘Als het leven kantelt’. Ds. Klaas
van der Kamp, classispredikant OverijsselFlevoland, zegt hierover: "Vanuit het vertrouwen in
God de Geest, de Zoon en de Vader komen diverse
thema’s aan de orde die door de coronacrisis actueel zijn geworden; thema’s die telkens worden uitgewerkt in een meditatie bij een psalm. In het
hoofdstuk over de Geest, komen thema’s als klagen
en vernieuwen aan de orde. Bij de Zoon vindt u meditaties over genezen en zingen. Bij de Vader mediteren we over Schepper en Wijsheid. In de bundel
zijn verder gebeden opgenomen van pastores."

Rode draad van De Nationale Kerstavond is het bekende aloude kerstverhaal uit de Bijbel dat Johnny in
een hele actuele en persoonlijke vertelling brengt. In
zijn kerstvertelling deelt De Mol persoonlijke en
maatschappelijke lichtpuntjes en vergelijkt hij de
kribbe met zijn wieg en die van anderen. Johnny
reist in zijn vertelling langs hoop, troost, dromen en
beloftes die we koesteren voor het komend jaar. Zijn
verhaal wordt muzikaal en emotioneel kracht bij gezet door de mooiste kerst- en popliedjes, gezongen
door Edsilia Rombley, Simone Kleinsma, de 3J’s,
Buddy Vedder en Samantha Steenwijk.
De Nationale Kerstavond, donderdag 24 december, 22.30 uur live bij KRO-NCRV op NPO 1

Digitale ontmoetingen en webgesprekken
Kerkenraadsleden, predikanten, pastores en andere
geïnteresseerden kunnen over dit onderwerp in gesprek met de auteurs van de brochure 'Als het leven
kantelt'. De bedoeling is hiermee het geloofsgesprek
over de coronacrisis te stimuleren.
Er volgen praktische suggesties om het geloofsgesprek in eigen kerkelijke kring voort te zetten.

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

Kerstvieringen vanuit
de Dorpskerk - digitaal
24 december - 20.00 uur
25 december - 9.45 uur
24

Geloofsgesprek en mediaviering
Op zondag 27 december komt het Geloofsgesprek
uit het bisdom Rotterdam.
Zondag 27 december NPO2
9.45 uur: Geloofsgesprek met bisschop Van
den Hende
10.00 uur:

Uitzending van de eucharistieviering
vanuit de Petruskerk in Roelofarendsveen. Pastoor Jack Glas is
celebrant
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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

26

KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
● KERKELIJK
DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE
Secretaris: A. Wols, tel. 4382828;
e-mail: Harry.wols@gmail.com

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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