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Kerk in coronatijd

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar

Al zouden de regels ons beperken,
en moet het nu even anders gaan,
wij zullen ons aan de overheid onderwerpen,
dat is een opdracht die in de Bijbel staat.

Betalingen aan:

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

Laten wij als kerk in deze coronatijden,
kijken wat nu de mogelijkheden zijn,
en niet zeggen dat wij moeten lijden,
want al doet dit ons ook pijn.

Abonnementenadministratie:
Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(C. Westerduin, telefoon 4161303)
Een abonnement wordt aangegaan voor tenminste één
jaar met stilzwijgende verlenging.
Opzegging kan daarna per maand tegen het eind van
een volle kalendermaand na de opzegdatum. Voor elke
verstreken maand in dat jaar wordt € 2,00 berekend.

Wees creatief en kijk wat er wel kan,
nu kunnen we ook anderen bereiken,
en velen genieten hier ook van,
laten we verder dan ‘ons kerkgebouw’ kijken.

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.

Kerk-zijn is niet alleen op zondag in de kerk,
maar doorstroomt toch ons hele leven,
zowel thuis, op school en op je werk,
mogen wij het Woord zo doorgeven.
Janneke Troost

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

(www.gedichtensite.nl)
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Een lege kerk en een vreemde gedachte
Kijk, dat vind ik nu aardig om als eerste, u als lezer, een gezegend en gezond 2021 te mogen toewensen. Ik hoop echt dat het zo zal gaan. Een nieuw jaar, een nieuwe start.
Een nieuw jaar en een nieuw begin? Voorlopig zitten we nog volop in de crisis die een gevolg is
van de corona-pandemie. Het zal nog wel een flink tijdje duren tot we weer naar een normalere
samenleving kunnen terugkeren.
Kerkelijk gezien was het ook een bizar jaar. In maart gingen de kerken op slot. Pasen vierden we
door online vieringen bij te wonen. Even werden in de zomer de teugels wat gevierd, maar in de
advent ging alles helaas noodgedwongen weer op slot.
Vlak voor de derde zondag van de advent had een aantal vrijwilligers samen met mij de grote
kerststal, met de uit de kluiten gewassen beelden, voorin de kerk neergezet. Natuurlijk bleef het
kindje nog even in de bergruimte liggen. Pas op kerstavond zou het in de kribbe worden gelegd.
De bloemstukken voor de kerstversiering waren besteld, de liturgieboekjes voor de kerstvieringen
waren klaar en toen kwam het besluit de kerk tot tenminste 19 januari te sluiten.
De verwarming werd naar omlaag bijgesteld en op de deur van de kerk plakten we een grote poster met de mededeling: alle vieringen afgelast t/m 19 januari.
Alle vieringen slechts weer online te bekijken.
Vlak voor kerstmis liep ik in mijn eentje door de kerk.
Het was er koud en somber. De adventskrans hing
nog voorin de kerk. Drie kaarsen die al gebrand hadden, wachtend op de vierde kaars die nooit tijdens de
viering aangestoken zal worden. Ik verving de bijna
opgebrande godslamp voor een nieuwe. Een klein
lichtje in het donker.
Ik keek naar de kerststal met de bekende beelden:
Jozef, Maria, herders os en ezel en de lege kribbe.
Impulsief liep ik naar de bergruimte en pakte het kindje
op. Het had het formaat van een stevige baby en ik
legde het in de kribbe, best wetend dat er niemand
zou zijn die het zou bekijken, laat staan er een kaarsje
bij op te steken. Maar ik vond het anders zo onaf.
Terwijl ik naar de uitgang liep en de lege kerk zag, dacht ik bij mezelf: je zou haast denken dat we
God in de steek hebben gelaten. Rare gedachte trouwens, want al zou dat zo zijn, Hij laat ons
nooit in de steek. Iemand vertelde mij, dat wanneer hij het even niet zag zitten, hij steun vond in
het lezen van twee psalmen (121 en 139). Die gaven hem weer een steuntje in de rug.
Op kerstavond eerst online naar de zangdienst uit de Dorpskerk gekeken en daarna de eucharistieviering vanuit de Rotterdamse kathedraal. Wat klinkt het vreemd als je met z’n tweetjes de bekende liederen meezingt. Je mist zo het samen gemeenschap te zijn.
Maar niet gesomberd. Ik houd mezelf daarom de woorden van lied 416 voor:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten,
ga met God en Hij zal met je zijn.
Ik wens u nogmaals alle goeds voor in het komende jaar.
Léon Janssen
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 24 JANUARI 2021

ZONDAG 10 JANUARI 2021

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

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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering (??)
Toegang op afspra??ak; zie RK
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering (??)
--------------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Geen viering
14:00 uur Geen viering
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Geen vieringen

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie;
2. PKN: missionair werk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
HA: KiA - Kinderen in de Knel
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

Nu is nog niet bekend of er na 19 januariweer
vieringen kunnen worden bijgewoond..
Gegevens zijn dus onder dit voorbehoud

Agenda
ZONDAG 17 JANUARI 2021

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;

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

_________________________________________

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Geen viering

Vast rooster

(tijdelijk geen activiteiten)

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

Actueel
Woensdag 13 januari
19.30 uur Dorpskerk. Kerkenraad - dig. (P).
Donderdag 14 januari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail
voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).
Woensdag 20 januari
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).
Donderdag 21 januari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG
(K).

▪ donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering (??)
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN - missionair werk:
ondersteuning gemeenten
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie
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Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari

Psalm 71
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-14

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari

Genesis 17:15-27
Psalm 40
1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25
1 Petrus 2:1-10
Marcus 1:1-13
Marcus 1:14-20

zondag
maandag

24 januari
25 januari

Marcus 1:21-34
Psalm 107:1-22

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

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

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

Mw. P. de Groen-van Schijndel
Marnix Revalidatiecentrum’
(Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen)

Mw. W.C.J. de Willigen-Nels

Breede Vliet / Meeuwenhof
_________________________________________

Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

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).

Breede Vliet: mw. Marijke Verzendaal
e-mail: m.verzendaal@argoszorggroep.nl
tel. 010-438 33 44

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

______________________________________

_____________________________________
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Alleen in de versie op de websites konden we dat
bericht nog kwijt.
Het ogenblik van
kerstwensen is dus eigenlijk voorbij. Het valt op dat
landelijke of regionale kerkelijke besturen er kennelijk geen rekening mee houden dat een kerkblad
eerder dient gemaakt dan acht dagen vóór kerst….
Kerstgroeten bewaren tot de volgende keer is wat
oudbakken, nieuwjaarswensen blijven langer vers.
Daarom treft u van beide in dit nummer toch een
aantal van onze kerkelijke organisaties aan, vooral
ook vanwege het verhaal eromheen.

Dank
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de
vele kaarten en telefoontjes gedurende het verblijf
van mijn vrouw in het Maasstad Revalidatiecentrum en ook na haar overlijden.
Het heeft ons erg gesterkt. Heel veel dank!

Blik gericht op 2021
Toch beginnen we monter weer aan een nieuwe
jaargang, nog altijd met aangepaste werkwijze - het
wordt ook haast routine. Hoe lang nog?
De eerstvolgende ‘Ruttepraat’ is op 12 januari; dat
geeft ons de mogelijkheid daarop tijdig in te spelen
voor het volgende nummer.

Wim Roth
Aan iedereen die heeft meegewerkt om de kerstviering van de PVD online te verzorgen wil ik even
zeggen dat jullie iets moois hebben neergezet.
Het plaatje van de kerststal, omlijst met kerstmuziek; maakte een mooi begin van de viering. Daar
werd je al stil van en toen moest de viering nog
beginnen! Dankjewel allemaal.

Voor nu danken we onze adverteerders voor hun
steun en verwelkomen we zelfs een nieuwe.
Onze abonnees/lezers zijn we erkentelijk voor hun
trouw aan en aandacht voor ons blad.
De medewerkers ‘in tijdelijke rust’ wensen we nog
even geduld toe.
En Robert, - met nog meer vrije vrijdagen - hopen
we vrij spoedig, bevrijd van beperkingen, weer bij
ons welkom te heten.

Liesbeth van Delft

Redactioneel

Tot slot: allen die dit lezen wensen we van harte een gezond en gezegend jaar 2021 toe.

Terugblik
Ook voor ons was 2020 een bijzonder jaar.
Het begon normaal, vijf nummers, bijna routine. En
toen verscheen editie 6 met de teksten: “Activiteiten tot eind maart afgelast”; “Concert uitgesteld”;
“Vieringen vervangen”. En op het laatst nog toegevoegd: “Maatregelen verlengd tot en met 6 april!’
Dat luidde een periode in van aanvankelijk improviseren, maar allengs beter op elkaar ingespeeld
werken vanuit huis en waar fysieke aanwezigheid
nodig was: één persoon tegelijk. Dat zou wel enkele weken (maanden?) zijn vol te houden…..
Nu tweeënveertig weken later is de situatie nog
steeds dezelfde: met zes personen maken we elk
kerkblad vanuit huis en onze plakploeg zit straks
bijna een jaar zonder hun regelmatige en soms
plagerige plakbijeenkomsten.
Ook wij als redactieleden missen het directe overleg, discussies over inhoud bij de koffie op de redactiebijeenkomsten, vaak opgeluisterd met een
plezierig bezoek van Robert - soms ook gretig
‘misbruikt’ als technisch vademecum.

_________________________________________

Uiteindelijk maken we een kerstnummer met zo
compleet mogelijke vermelding van diensten en
activiteiten en op het moment dat de postzakken
worden weggebracht worden de overheidsmaatregelen aangescherpt en vervalt bijna alles.

_________________________________________
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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. L. Beenhakker; dhr. N. 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

(Onderstaande brief werd op 16 december ontvangen; helaas te laat voor ons vorige nummer red.)
Beste allemaal,
Het zal niemand ontgaan zijn dat er maandagavond 14 december door de overheid een tweede,
en nu harde lockdown is afgekondigd. Belangrijkste
conclusie is dat de overheid van ons vraagt om
vanaf heden contacten zoveel als mogelijk te vermijden, met alle inmiddels bekende maatregelen
van dien. Nederland gaat dus op slot.
Maandagavond na de persconferentie hebben wij
als team overleg gehad en wij waren het al snel
met elkaar eens. Als van ons allemaal gevraagd
wordt om zelfs groepscontacten binnenshuis zoveel als mogelijk te vermijden, dan kunnen wij het
als RK-parochie in onze ogen niet maken vieringen
te organiseren met maximaal 30 personen.

● 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

• 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

Ook al schrijft de overheid voor dat kerkdiensten tot
30 personen nog wel georganiseerd zouden kunnen worden, als parochiebestuur en pastoraal team
willen wij deze verantwoordelijkheid niet nemen.
Deze beslissing is gebaseerd op twee belangrijke
zaken:
● Ten eerste vinden wij dat wij geen uitzondering
moeten willen zijn in de maatschappij. Wij vinden
dat wij het niet kunnen uitleggen dat wij in onze
kerken wel bij elkaar mogen komen, als nagenoeg
alles vijf weken op slot gaat.
● Ten tweede omdat we de eventuele gevolgen
qua organisatie/escalatie niet op de schouders van
onze trouwe locatieraden willen neerleggen. En de
belangrijkste reden is natuurlijk dat we zeker nu
gewoon zoveel mogelijk onderling contact moeten
mijden, teneinde verdere verspreiding van het virus
te voorkomen.

• 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

Concreet betekent dit dat vanaf heden tot 19 januari 2021 alle vieringen worden vervangen door een
livestream.
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Stille Omgang 2020
De Stille Omgang is dit jaar, ten gevolge van het
Covid-19 virus, niet doorgegaan. De afdeling van
Rotterdam was één van de eerste gezelschappen
die besloot af te zien van de bedevaart. Achteraf is
dit een zeer juiste keuze geweest.
Wij hadden nog gehoopt dat er in het najaar mogelijkheden zouden zijn om op bedevaart te gaan. Dit
was echter niet realiseerbaar binnen de grenzen
van gezond verstand en de veiligheid voor elkaar.

Dat geldt ook voor de doordeweekse vieringen.
Ook met kerstmis – hoe treurig ook – worden alle
vieringen in de locaties vervangen voor een
livestream.
Overigens zijn uitvaarten als niet uit te stellen bijeenkomsten uitgezonderd van de maatregelen van
de overheid. Wij adviseren echter ten sterkste om
het aantal bezoekers ook te beperken tot het werkelijk strikt noodzakelijke.
De vieringen kunt u live volgen via deze link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitas
kerk-Spijkenisse (en eventueel later terugkijken):
iedere zondag om 09.30 uur. [….]

In 2021
In oktober is er een besloten jaarvergadering van
de Stille Omgang in Amsterdam geweest, waarbij
allerlei opties zijn besproken om op een veilige
manier invulling te kunnen geven aan een vorm
van deelname voor 2021.
Van de organisatie in Amsterdam is vernomen dat
de bedevaart wordt gehouden in het weekend van
20 op 21 maart 2021, maar binnen de dan geldende mogelijkheden.
Er zijn vier scenario’s ontwikkeld om toch een Stille
Omgang te houden. Deze variëren van fysiek houden tot een life stream mogelijkheid. Momenteel is
er geen enkel beeld van hoe de Bedevaart daadwerkelijk zal worden ingevuld.

Wij verzoeken de leden van de locatieraden/pastoraatgroepen alle overige activiteiten van
parochianen of huurders van uw locatie per direct
stil te leggen. Dit geldt voor repetities van bijvoorbeeld cantors/koren als ook catechesebijeenkomsten. Uiteraard kunnen de laatstgenoemde activiteiten wel digitaal een vervolg krijgen.
Heeft u verder vragen hierover of is er iets onduidelijk, dan kunt u bellen naar Lizzy Beenhakker, tel.
06-31901126.
Hoe naar ook, wij moeten nu door de zure appel
heen bijten, opdat alles zo snel mogelijk weer min
of meer normaal zal zijn. Daar hopen wij op. Er is
licht aan het eind van deze tunnel, maar dat vraagt
nu wel om een krachtige actie. En laten we niet
vergeten dat God zijn volk niet in de steek laat.
“Wees niet bang” zegt Jezus vele malen in het
evangelie. Daarom: “Laat komen, Hij die komen
zal, verlangend zien we naar Hem uit”.
Wij hopen dat u ondanks alles gezegende kerstdagen heeft, ook al zullen deze in kleine kring gevierd
gaan worden.

Het bestuur zal vergaderen via Teams. Er zal dan
worden gekeken naar de mogelijkheden.
Wij houden u op de hoogte.
Tenslotte
Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang voor Rotterdam en Omstreken, hoopt u allen
fysiek weer te ontmoeten om gezamenlijk op bedevaart te gaan. Laten wij hoop houden in de toekomst! Wij wensen u en de uwen een Gezegend
Nieuwjaar.

Hou vol en blijf gezond!

Claudius van 't Westende Meeder, voorzitter
Rotterdam, 24 december 2020

Hartelijke groet,
Pastoraal team en parochiebestuur

● Kerstactie Vronesteyn:

“Help de blijde boodschap verspreiden.”
Die oproep doet bisschop Van den Hende vanwege de kerstactie van Vronesteyn, het centrum voor
de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. “Het jaar 2020 werd erg bepaald
door het coronavirus”, aldus de bisschop. “Op
Roepingenzondag 3 mei waren er zelfs geen publieke vieringen in onze kerken. Hierdoor was er
minder aandacht voor Roepingenzondag en was er
geen speciale collecte. Uw hulp voor de priesteren diakenopleiding is daarom zeer welkom.”
De oproep van de bisschop gaat vergezeld van
een folder van Vronesteyn. Daarin schrijft rector
Walter Broeders over roepingenpastoraat “opdat
de Heer gevonden wordt, mensen zijn roepstem
horen en daaraan gehoor durven te geven.” De
rector richt zich ook specifiek tot mannen die nadenken over de vraag of God ze roept tot het priesterschap of diaconaat: “Vraag je af wat God met

Nieuws uit het bisdom

Waarde pelgrims,
Het bestuur van de Stille Omgang hoopt dat het u
goed gaat in deze beladen en gesloten tijd. Dat u
troost haalt uit elke dag glimp die u ontvangt. Dat
het licht u telkens sterkere hoop geeft en u daardoor de toekomst vol vertrouwen aanvaardt.
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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).

jouw leven wil. Vertrouw op Hem om uiteindelijk te
kunnen zeggen: ‘Hier ben ik Heer!’ Die weg gaat
niemand alleen, maar gaan wij samen in gebed en
dienstbaarheid.”
“We mogen ons met Kerstmis laten inspireren door
het themajaar dat we in het bisdom vieren”, schrijft
de bisschop. Op initiatief van paus Franciscus werd
op 26 januari voor het eerst een Zondag van het
Woord van God gehouden. In het bisdom Rotterdam werd heel 2020 uitgeroepen tot Jaar van het
Woord van God. Bisschop Van den Hende: “Iedere
christen heeft de voeding van en de ontmoeting
met het Woord van God nodig.”
“Bijzonder in de liturgie krijgt het Woord van God
aandacht en ruimte. Op zondag horen we drie
schriftlezingen. In de eucharistie zijn het de priester
of de diaken die het evangelie voorlezen en daarna
het Woord van God verkondigen door het uit te
leggen in de preek. Ook in de toekomst hebben wij
als Kerk de uitleg en de verkondiging van het
Woord van God nodig. Op Vronesteyn wordt veel
aandacht besteed aan de studie van de Heilige
Schrift om uiteindelijk de blijde boodschap te verspreiden in onze parochies.
Geïnspireerd door hun verkondiging kunt u ook zelf
het Woord van God uitdragen in woord en daad”,
aldus de bisschop.

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

Geen
vieringen
Mariakerk

Hoogvliet / Pernis

Door strengere coronamaatregelen zijn er
geen vieringen tot (voorlopig) 19 januari
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Voor personalia: zie bladzijde 12.
Landelijk kerknieuws
● Het Jozefjaar

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het
jaar van Sint-Jozef. Hij maakte dit dinsdag 8 december bekend op het Hoogfeest
van Maria Onbevlekt Ontvangen.
Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus
Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de
Universele Kerk’.
Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december direct van start
gegaan, zo maakte de paus bekend in zijn apostolische brief Patris Corde en het
jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit
speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige
Jozef als beschermer extra benadrukken.

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling:
in deze coronatijd is de kerk tot nader bericht gesloten
Dit geldt ook voor het Parochiesecretariaat.
E-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
Website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl
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Wenskaart van de bisschop

Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar
extra belicht. De paus brengt dit in verband met de
zorg voor armen en migranten en ook met de rol
van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.
Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in
het besluit van de paus om een speciaal jaar aan
Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk
gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben,
al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop
bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de
paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef, “deze
onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het
verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.
De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom
van de Moeder Gods’ extra stimuleren.
Het bisdom Roermond kent een heiligdom dat gewijd is aan Sint-Jozef: het bedevaartoord Smakt bij
Venray. (Bron: Actueel)

● Vaticaan roept op tot eerlijk vaccineren
De Vaticaanse COVID-19 Commissie en de Pauselijke Academie voor het Leven hebben vandaag
een gezamenlijke nota uitgebracht die betrekking
heeft op de diverse morele aspecten van de anticoronavaccinatie. Beide instanties benadrukken de
cruciale rol van vaccinatie bij de bestrijding van de
huidige pandemie. Vaccins dienen niet alleen de
gezondheid van individuele burgers, maar zijn primair gericht op het bereiken van voldoende
groepsimmuniteit. Wereldleiders worden eraan
herinnerd dat vaccins aan iedereen eerlijk en
rechtvaardig moeten worden verstrekt, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de meest kwetsbaren. In
navolging van de Kerstboodschap van paus Franciscus roept de nota politici op de verleiding van
‘vaccin-nationalisme’ te weerstaan. Landen en particuliere bedrijven worden aangespoord samen te
werken en elkaar niet te beconcurreren.
Kardinaal Peter Turkson, prefect van het Dicasterie
voor de Bevordering van de Integrale Humane
Ontwikkeling, die ook aan het hoofd staat van de
COVID-19 Commissie, zegt bij het verschijnen van
de nota: “Wij zijn de wetenschappelijke gemeenschap dankbaar voor de ontwikkeling van het vaccin in recordtijd. Het is nu aan ons om ervoor te
zorgen dat het voor iedereen beschikbaar is, vooral
voor de meest kwetsbaren. Het is een kwestie van
rechtvaardigheid. Dit is het moment om te laten
zien dat we één menselijke familie zijn.”
President Vincenzo Paglia, president van de Pauselijke Academie voor het Leven, zegt dat de pandemie heeft aangetoond dat alle mensen met elkaar verbonden zijn. “Samen met de Commissie
werken we met vele partners samen om te wijzen
op de lessen die de menselijke familie kan leren en
om een ethiek van risico's en solidariteit te ontwikkelen om de meest kwetsbaren in de samenleving
te beschermen.” (Bron: Vaticaanstad)

Op Kerstmis besluiten wij het diocesane Jaar
van het Woord van God. Ondanks beperkingen
door corona hadden we in 2020 extra aandacht voor het geschreven Woord van God, de
Bijbel. Nu wij Kerstmis gaan vieren, het geboortefeest van de Heer, nodigt Jezus Christus
ons uit om zijn roepstem te beantwoorden. Iedere gedoopte ontvangt de roeping om ook
zelf een woord van God te zijn in de wereld
waarin wij leven. Het mens-geworden Woord
van God wacht ook nu op ons antwoord. Zalig
Kerstfeest & Gezegend Nieuwjaar.”
_____________________________________

_________________________________________
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In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.
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Gebed voor jou
Dat jij, die gegaan bent, toen op een dag, zomaar, omdat het niet anders meer kon,
-God weet hoe het was- dat jij, mensenkind,
gegaan langs moeizame wegen,
met velen alleen door duistere nachten,
aangespoeld aan onze grenzen,
dat jij, nu jij hier bent,
ja dat jij ogen mag ontmoeten die jou zien,
handen die jou omarmen,
harten die jou verstaan
en je stiltes verdragen.
Dat jij,
zo overgeleverd aan mij en anderen,
iets mag ervaren van de Vriendelijke,
Erbarmende en Leven Schenkende.
Want weet je, de toekomst is ook van jou,
deze aarde, deze lucht,
ze komt jou toe, je bent zo nodig.
Eeuwige, beweeg mij, houd ons bewogen.
In naam van de liefde, in Jezus’ naam. Amen.
Ad Wijlhuizen
(predikant in Apeldoorn)
.

______________________________________

_____________________________________
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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

Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook
online trainingen, e-learnings en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met
de nodige aanpassingen, toch doorgaan.
Met de trainingen vergroten werkers in de
kerk hun kennis, doen
ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.
Met uw bijdrage steunt
u de Protestantse kerk
bij het ontwikkelen van
trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed
toegerust aan de slag
kunnen! Geef in de
collecte of maak een
bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. ondersteuning gemeenten.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken?

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.
Attentie taakdragers
Vul tijdig uw taak in op het takenrooster, zodat
daarop gebaseerde publicaties actueel zijn.
Ruilingen of aanpassingen – ook op korte termijn
- dienen meteen te worden opgenomen, zodat bij
contacten geen misverstanden ontstaan.
In de gedrukte editie 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.

Kindernevendienst/oppasdienst
Beste jongens en meisjes,
Na de zomervakantie hebben we jullie bijna allemaal wel één of meer keren gezien in de kerk. We
vonden het erg gezellig dat er iedere maand weer
veel kinderen bij de kindernevendienst waren.
Jullie vast ook!

Ambts- en taakdragers
Op 10 januari (HA): mw. Van Lunteren, mw.
Groenendijk, mw. Leeuwestein
Lector: dhr. Van Veelen
Organist: dhr. Sonneveldt
Beeld en geluid: mw. Dirven
Op 17 januari: mw. Vervat, mw. Groot Bramel
Organist: dhr. Van der Padt
Lector: mw. Groenendijk
Beeld en geluid: dhr. Wols

Helaas kan de dienst op 17 januari niet doorgaan.
Die zondag zouden de kinderen die dit schooljaar
naar de middelbare school zijn gegaan afscheid
nemen van de nevendienst. Dit kan dus helaas ook
niet doorgaan. Hiervoor zullen we later dit jaar een
nieuwe datum prikken, dit horen jullie nog van ons.
We hebben alvast wel een aantal data gepland in
de komende maanden, waarop er kindernevendienst en oppas zal zijn, namelijk: 14 februari, 21
maart, 11 april, 16 mei, 20 juni en 11 juli. Zet deze
data dus alvast in jullie agenda! Uiteraard zijn de
data onder voorbehoud dat we bij elkaar mogen
komen in de kerk. Ook nu geldt weer dat ouders
met kinderen deze zondagen ‘voorrang’ bij het
aanmelden hebben op de andere gemeenteleden.
Ouders kunnen zich al op donderdag aanmelden
(voorafgaand aan de zondag, waarop nevendienst
wordt aangeboden). Dit kan telefonisch of per app
bij Talitha (06-44088844) of Carin (06-20455483).
Op vrijdag zal de lijst met ouders en kinderen die
komen aangevuld worden met aanmeldingen van
andere gemeenteleden. Iedereen blijft dus van
harte welkom zich aan te melden voor de dienst!
Groetjes van
Carin, Ria, Mieke, Karlijn, Susanne en Talitha

Bij de diensten
Tot nader bericht kunnen geen bezoekers worden
toegelaten in de vieringen.

Collecte - toelichting
17 januari - PKN: ondersteuning gemeenten
Goed toegerust aan de slag in de kerk
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat
tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer.
Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om
hun taak zo goed mogelijk te doen.
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Weken geleden kwam een mevrouw bij de rommelmarkt langs met de wens om oliebollen te bakken voor de mensen die een voedselpakket komen
halen in de Dorpskerk.
Er is overleg geweest en als het goed is krijgt ieder
die een pakket komt halen ook een zak oliebollen
met iets extra’s mee. Een mooi initiatief dat ik ook
graag met u wil delen.
Gift
Ook een mooi initiatief waarvoor we als diaconie
een gift hebben gegeven is dat er 380 kerstpakketten zijn gemaakt voor de mensen die ingesloten
zijn in het Detentiecentrum Rotterdam. Het is afgelopen jaar voor de detineerden extra moeilijk geweest.
Coronamaatregelen hebben bezoek beperkt, vrijwilligers waren niet meer welkom, soms moest een
hele afdeling in quarantaine en moesten gedetineerden 23 uur per dag in hun cel blijven en bleef
er 1 uur wandelen op de luchtplaats over.
Als dan aan het eind van een jaar, waarin niemand
iets cadeau heeft gekregen, opeens een cadeautje
komt van de kerk is dat een extra vreugdevolle
verrassing. Deze mensen zijn blij niet vergeten te
worden en dat er ook een financiële bijdrage was
die de mogelijkheid geeft iets langer met familie te
kunnen bellen.

Beste gemeenteleden,
In coronatijd gaat de Actie Kerkbalans gewoon
door, en gaat op 16 januari van start. Maar wel
anders dan in voorgaande jaren.
Want de enveloppen worden alleen bij u bezorgd.
Er wordt niets opgehaald!!
Een brief met mogelijkheden om uw toezegging
aan ons door te geven treft u aan in de envelop.
Het College van kerkrentmeesters wil graag vóór
31 januari horen wat uw bijdrage voor 2021 wordt.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Dory Hendriks Berendsen
● Voor de vrijwilligers melden we:
ophalen van de enveloppen om te bezorgen kan in
de Dorpskerk op zaterdag 16 januari tussen
11.00 en 12.00 uur.

Goede doelen
Zo juist werd bekend dat onze najaarsactie voor
een aantal goede doelen een mooi bedrag heeft
opgebracht: € 5.070,75. Hartelijk dank!
Wat wel weer even stil komt te liggen is het fysiek
vergaderen. We hopen dat we in februari wel weer
met elkaar mogen vergaderen. Vooralsnog doen
we het met de telefoon en de mail.
Voor nu wens ik u namens alle diakenen een goed
2021 waar we elkaar weer mogen gaan ontmoeten
in de kerk met velen.
Ik kijk erg uit naar dat moment.
Marieke Groot Bramel

DiacoNieuws
● Uit het college
2020 zal rustig en stilletjes overgaan in 2021, tenminste dat is de bedoeling. Geen vuurwerk geen
groots feest met familie. Of het echt stil zal zijn
moet de tijd nog leren. Op het moment dat ik dit tik
(29 december) lijkt het toch echt of er soms iets
ontploft, maar het blijkt vuurwerk te zijn.
Oliebollen

● Collecte

10 januari (Avondmaal) - Kerk in Actie
Kinderen in de Knel
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
In het arme Moldavië worden veel
kinderen aan hun lot overgelaten.
Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht
in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en
liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school
niet af en lopen risico slachtoffer te worden
van geweld en misbruik.
Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat
voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop
aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun
huiswerk.

Wat ik wel weet is dat er morgen honderden oliebollen gebakken worden voor de Voedselbank.
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Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is op een
liefdevolle manier met elkaar om te gaan, voor hen
een ervaring voor het leven.

Als het goed is ziet het er ongeveer zo uit:

Dat betekent dat mensen een voor een de dienst
inschakelen, dat ze grotendeels allemaal ook blijven kijken en luisteren, en dat ze in ruim vijf minuten tijd allemaal tegelijk uitschakelen. Dit is het
plaatje van kerstmorgen; in de kerstavond ziet het
er vrijwel eender uit, zoals bij bijna al onze diensten. Soms is het getal van live-kijkers niet zo
groot, maar dat wordt bijna altijd wel goed gemaakt
door kijkers naar de opname.
We weten alleen niet of mensen zich ook daadwerkelijk betrokken hebben gevoeld tot het einde,
maar dat weten we bij een kerkdienst met kerkgangers ook niet. Daar gaat iedereen tegelijk de
kerk uit, maar of iedereen tot het einde toe heeft
kunnen meedoen – daar vragen we nooit naar.
We blijven op deze manier bij elkaar betrokken,
ook al weten we dat bijna niet van elkaar. Er is ook
niet veel kans om met elkaar uit te wisselen wat je
hebt beleefd bij de dienst. Maar de cijfers vertellen
dat we qua aantal kerkgangers er in de corona-tijd
niet op zijn achteruit gegaan, eerder andersom.

Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in
Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale
werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in
Moldavië. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in Moldavië. Hartelijk dank!

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag 15 januari

En nu maar hopen – ja, wat moeten we hopen? In
elk geval hoop ik dat massale inenting tegen dit
virus ons weer vrijheid zal brengen. En ik hoop dat
we van die vrijheid weer gebruik kunnen maken om
elkaar te ontmoeten. Dat lijkt mij een van de grootste verschillen met kerken in dorpen: wij hebben de
kerk nodig om elkaar te ontmoeten, waar dorpelingen elkaar op straat en andere plekken al tegenkomen. Daar is in Hoogvliet maar heel beperkt
sprake van. Laten we elkaar blijven vasthouden, in
deze dagen en daarna.
Graag wens ik u allen een gezegend 2021, waarin
we elkaar vaak kunnen ontmoeten.
Ds. Robert Wilschut

Eerder schreef ik al dat ik gevraagd was om deel te
nemen aan de radio-uitzending van RTV Albrandswaard; In een paar minuten tijd mocht ik iets
zeggen over de echte betekenis van Kerst.
Gelukkig lukte het om twee dingen te noemen: het
gaat om de geboorte van Jezus, en het helpt ons
als verzet tegen de duisternis.
De eerste vraag was of het niet erg lastig was te
preken tegen een lege kerk. Laten we eerlijk zijn:
dat is lastig. Maar, zo kon ik antwoorden, we hebben al zo’n negen maanden kunnen oefenen. Eerst
bijna vijf maanden met alleen uitzending, daarna
ruim vier maanden met een beperkt aantal kerkgangers.
Ook dan is het belangrijk om de relatie met de camera centraal te stellen. We preken niet tegen een
lege kerk, we spreken met de kijkers thuis. Zo voelt
het niet altijd, want als er twintig of dertig mensen
in de kerk zijn is het veruit het eenvoudigste je op
die aanwezigen te richten. Ik merk dat ik er altijd
goed om moet denken om de camera de aandacht
te geven. Wie in de kerk is moet daar maar genoeg
aan hebben. Wie thuis meekijkt moet heel bewust
betrokken worden, want vanzelf gaat dat niet.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Laat ik beginnen met u allemaal heel hartelijk te
bedanken voor alle goede wensen die bij ons binnen kwamen. Op de prachtigste kaarten, per mail,
per app....heel veel dank, ook namens Yvonne.
Zoals eigenlijk elk jaar, schrijf ik deze kopij nog in
het ‘oude’ jaar, terwijl hij in het nieuwe jaar pas te
lezen is. En daarmee ligt het voor de hand dat ik,
tijdens het schrijven, zowel terug- als vooruitblik.
Wat een jaar was het….. wie had kunnen denken
dat we, toen we in januari de nieuwjaarsontmoeting

Ik hoop dat het ons gelukt is om iedereen thuis
voldoende te betrekken bij de kerstvieringen. Dat is
in elk geval zo als je naar de kijkcijfers kijkt.
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hadden en we nog zo gezellig samen waren, twee
en een halve maand later elkaar maar nauwelijks
meer zouden zien….. Eerst een aantal maanden
geen diensten, alles online, .vervolgens weer voorzichtig starten met dertig mensen per dienst. En
dat daarna alles wéér op slot zou gaan? Dat hadden we in onze ergste en somberste gedachten
nooit kunnen verzinnen.

als ik in deze kerkenraadpraat de kerkenraad napraat en zeg dat 2020 wel het meest bizarre jaar
was dat wij als kerkenraad hebben meegemaakt.
Natuurlijk zijn er in onze kerkelijke geschiedenis
wel meer uitzonderlijke, bijzondere en soms moeilijke jaren geweest. Denk bijvoorbeeld eens aan de
jaren, waarin we moesten besluiten tot het sluiten
en verkopen van kerkgebouwen, dat was telkens
weer moeilijk en pijnlijk. Maar er zijn ook bijzonder
fijne jaren te noemen, denk maar eens terug aan
februari 2007 toen de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente in Hoogvliet zich verenigden tot
de Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Of de jaren waarin we een predikant mochten beroepen.
Zo herinnert iedereen zich wel iets dat een bepaald
jaar kerkelijk gezien bijzonder maakte.
Maar…… ik durf zonder enige twijfel te stellen dat
niemand van ons ooit heeft meegemaakt dat je niet
meer in de kerk mocht komen omdat je er mogelijk
ziek kon worden of erger nog, een ander ziek kon
maken. Dat maakte 2020 wel tot het meest bizarre
jaar in de kerkelijke geschiedenis van Hoogvliet.

In de afgelopen maanden zijn ons geliefde gemeenteleden ontvallen, van wie we met veel meer
mensen afscheid hadden willen nemen. En dat
doet pijn.
Er waren vele activiteiten bedacht die allemaal niet
konden doorgaan. En dan heb ik het nog niet eens
over de geplande koorbetrokkenheid in de diensten, en het jubileumconcert van Rejoice. Allemaal
afgelast of verschoven. En in het dienstrooster voor
komend jaar staan alle koren weer ingeroosterd en
is het nog maar afwachten hoe het gaat lopen.
Wat voor jaar staat ons te wachten? Een jaar in
ieder geval, waarin we, als het tempo tenminste
een beetje wordt opgeschroefd, gevaccineerd zullen worden tegen dat ellendige virus. En laten we
vooral hopen dat alle logistieke maatregelen een
beetje soepel zullen verlopen.
Als dat allemaal klaar is (en vast wel eerder) dan
mogen we weer naar de kerk. En dan, gemeente,
zet u zich maar schrap!!! Want dan gaan we dat
vieren!!! Dan gaan we God loven en prijzen dat Hij
ons niet heeft losgelaten. Dat Hij ons nabij is geweest, zoals Hij dat altijd is. Ook in moeilijke,
schijnbaar uitzichtloze tijden. Hij is u en jullie allemaal nabij. Zoals Hij dat in het afgelopen jaar was,
zo zal Hij dat ook komend jaar zijn. Hij is dichtbij
gekomen, Hij is God met ons geworden. We hebben het gevierd, hoe kort geleden nog maar. We
hebben het met elkaar gezongen: Komt, verwondert u hier, mensen, ziet hoe dat u God bemint.

Toch wil ik in deze terugblik niet blijven steken in
‘we konden ziek worden in de kerk’ of ‘er was veel
eenzaamheid’. Want juist door de coronacrisis en
al de bijbehorende, vervelende maatregelen ontstonden mooie initiatieven.
Met heel veel plezier denken we terug aan de
paasplantjesactie voor de 80+sers in de gemeente,
de vier boeketten die elke zondag door een groep
vrijwilligers wordt rondgebracht, de laptops die
weer door andere vrijwilligers gebracht worden
naar gemeenteleden zonder internet, het telefoonpastoraat (bestaat dat woord wel, wie belt de Dikke
van Dale?), omdat we elkaar niet mochten bezoeken. Maar ook de boekjes die aan ALLE gemeenteleden werden bezorgd rondom de opening van het
kerkelijk seizoen, de Adventsboekjes en de zakjes
met bloemzaadjes die eind november ook bij ALLE
gemeenteleden (bijna 900) werden bezorgd.
We mochten met Pinksteren vier nieuwe ambtsdragers bevestigen en in november nog één.
Ondanks alle beperkingen is dat allemaal gelukt en
weet u wat het mooiste eigenlijk is: de kerk is nooit
echt gesloten geweest.
Elke week was er ‘gewoon’ een volwaardige kerkdienst die heel vaak door meer mensen werd bekeken dan dat er stoelen in de Dorpskerk staan.
U zocht elkaar op afstand op door te bellen en te
schrijven en met elkaar mee te leven. En dat er
werd meegeleefd en er werd geschreven alsof het
een lieve lust was kunnen mijn vrouw en ik uit eigen ervaring en in dankbaarheid bevestigen.
Kortom we zagen naar elkaar om en dat maakte
2020 niet alleen een moeilijk, vreemd of een bizar
jaar maar ook een mooi en warm jaar.

Dan mogen we weer samenkomen. En natuurlijk is
daar, op de achtergrond, die ondertoon van gemis
en verdriet. Dat laat zich niet zomaar wegvagen.
Sterker nog, dat mag ook niet. Want alle gemis en
verdriet mag een plaats hebben. Dat is het leven.
Zo leven we, als gemeente van Christus.
En ondertussen wachten we. En bidden we voor
elkaar. Want dat houdt ons door alles heen staande.
Ik wens u, ook namens Yvonne, een gezond en
gezegend 2021 toe.
Ds. Viola Huls

Napraat van de Kerkenraad
Beste zusters en broeders, als u dit leest schrijven
we 2021 boven onze brieven en zoals elk jaar blik
ik dan even terug op het voorbije jaar. Even de
balans opmaken en terugkijken.
Ik weet zeker dat ik namens de kerkenraad praat

Tot slot vast één blik vooruit: in het nieuwe jaar
wordt het ‘Routeplan emeritaat ds. Wilschut’ voortgezet. Hij zal extra vrij zijn op elke vrijdag in de
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even weken; voor ’t eerst dus op 15 januari. Dat
betekent dus dat hij dan niet beschikbaar is voor de
gemeente, ook niet voor begrafenissen.
Namens de kerkenraad wens ik u een gezegend
en gezond 2021.
Rein Hallema, voorzitter

En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.
Noorse tekst: Hans-Olav Moerk; Engelse vertaling en
muziek: John Bell, Iona Community; Nederlandse vertaling: Gert Landman; Muziek: Frank van Essen, Allard
Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser

Kerkelijk Bureau

▪ Toegelicht: Straks bijeen
(dr. Oane Reitsma, predikant in Enschede)

Coronalied
“Straks bijeen” is een splinternieuw lied! Het is een
vertaling van 'We will meet again' dat John Bell
schreef in dit stadium van de coronatijd, waarin
mensen ernaar uit kijken elkaar weer te zien en te
omhelzen.
Estonia
De oorspronkelijke Noorse tekst is echter van de
hand van Hans-Olav Moerk. In een toelichting vertelt hij het verhaal dat hem inspireerde voor dit lied.
Bij de ramp met de veerboot Estonia in 1994,
klommen twee mensen op de romp van het gekapseisde schip en ontmoetten elkaar daar. Daar
maakten zij de afspraak dat, als zij het beiden zouden overleven, zij elkaar een half jaar later zouden
ontmoeten in een café in Oslo. Daarna sprongen
ze in het water en probeerden zwemmend zichzelf
in veiligheid te brengen, terwijl er velen verdronken
toen het schip uiteindelijk zonk. En zo geschiedde:
een half jaar later ontmoetten zij elkaar, toen alle
ellende, inclusief het verlies van geliefden, achter
de rug was. Hetzelfde gevoel kreeg de schrijver
van het lied aan het begin van de coronatijd: het
zou een onheilspellende ramp worden, waarvan
niemand op dat moment wist hoe die zich verder
zou ontwikkelen. Regeringsleiders wezen op de
grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
Vanuit dat gevoel schreef Moerk de tekst: hoe opgelucht zullen we wel niet zijn, als alles achter de
rug is. Zoals die twee mensen in dat café in Oslo
op een voorjaarsdag, een nieuwe morgen.
Profetie
Het lied is niet alleen tijdgebonden aan deze coronatijd (of aan het verhaal van de Estonia). Uit de
woorden spreekt een bijna eschatologische hoop,
zoals we die kennen van de profetische visioenen in
de Bijbel. Over een wereld waar pijn en angst en
verdeeldheid voorgoed verleden tijd zijn en waarin
we voor altijd op een andere manier zullen leven.
Een herademing na een tijd van lijden. Een nieuw
leven na de dood. Een openbaring. ‘Want', zo zegt
de tekstdichter, ‘je waardeert pas wat je hebt als je
het mist'. In dat besef steunen de mensen elkaar op
hun levenspad, onderweg naar die nieuwe wereld.
Iona
John Bell, bekend als liedschrijver van de Ionagemeenschap in Schotland, schreef een eenvoudige, enigszins melancholische melodie.

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

▪ Kerkelijke Stand

Personalia: zie bladzijde 12/13

▪ Collecteverantwoording
▪ Giften (contant)

Diaconie
• algemeen:
€ 30.00 (bonnen) van NN via mw. Kloeg
• Kinderen in de Knel: Oekraïne:
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 50.00 van NN via mw. Kloeg
• bloemenfondṣ
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 25,00 van NN via mw. Van der Sluijs
Kerk
• algemeen
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 30.00 (bonnen) van NN via mw. Kloeg
€ 1.000,00 van NN via penningmeester kerk
€ 30,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 100.00 van NN via mw. Kloeg
• orgelfonds
€ 12.00 (bonnen) van NN via mw. Kloeg
€ 50.00 van NN via mw. Kloeg
• Actie Kerkbalans - contant ontvangen:
€ 400.00 van NN via mw. Kloeg
Hartelijk dank voor uw bijdragen .
_________________________________________

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

Straks bijeen

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
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Gert Landman bracht al meer van de Keltische
spiritualiteit van Iona naar Nederland. De mooiste
zinsnede in zijn vertaling van dit lied is: ‘Wij omhelzen elkaar weer met vrede: een gebaar dat bijzonder zal zijn.'
Hij zet dat omhelzen namelijk op één lijn met het
delen van brood en wijn: samen-zijn krijgt hier een
sacramentele betekenis. De liefdevolle gemeenschap van mensen voor het aangezicht van God.
Zo is dit lied niet alleen een lied van verlangen,
maar ook een lied van dankbaarheid voor alle
goeds dat er zal zijn.

Rutte, een online Landelijke Diaconale Dag en eindeloos veel webinars waar mensen ervaringen
konden delen over kerk-zijn in tijden van corona.
En in het nieuwe jaar start het moderamen met
online colleges voor synodeleden, predikanten en
kerkelijk werkers.
Natuurlijk is het prachtig wat we online neerzetten.
En hopelijk is het waar dat het meer mensen trekt
dan voorheen. Die geluiden hoor je her en der en
dat stemt me hoopvol.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat we het echte
menselijke contact niet uit het oog verliezen. Daarom zijn we samen met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief #Nietalleen gestart.
Praktische hulp of een luisterend oor voor mensen
die dat kunnen gebruiken. Een initiatief waarvoor
zelfs Koningin Máxima haar waardering uitsprak.

● Nieuwjaarsboodschap:

Een offline jaar gewenst!

Het was ook een heftig jaar. Corona hield ons in de
greep. Door de steeds veranderende corona maatregelen werd er een groot beroep gedaan op uw
flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Dank daarvoor!
Het goede van de online presentie van kerk-zijn
moeten we zeker behouden. Het opent nieuwe
mogelijkheden naar wellicht ook nieuwe mensen.
Maar daarnaast wens ik u (en mezelf) vooral een
offline jaar toe.

Waar was u op 12 maart? De dag waarop de eerste lockdown werd aangekondigd? Ik was op werkbezoek in de classis Veluwe. We hadden inspirerende en indringende ontmoetingen met de kerkenraad van de Hervormde gemeente Elim in ‘t Harde,
de kerkenraad van de dorpskerk in Hall en de
voorgangers van de protestantse wijkgemeente ‘De
Drie Ranken’ in Apeldoorn.

Want ik wil weer op bezoek bij u. De dienstenorganisatie kan niet goed functioneren als niet helder is
wat er speelt in het land. En voor een gesprek over
vreugden, maar zeker ook over zorgen in de gemeente, is echt contact nodig. Elkaar in de ogen
kijken. Wat langer doorpraten. Voelen wat de ander
bedoelt. En dat lukt niet goed met een beeldscherm ertussen.

U moet maar geloven dat ik daar ben geweest,
want in tegenstelling tot de andere werkbezoeken ,
is er van dit bezoek geen verslag beschikbaar.
Oorzaak? Die middag werden we in beslag genomen door telefoontjes van media over de aangekondigde lockdown. Wat gaan de kerken doen?
Open, dicht, online, offline? We besloten die middag al dat de scriba meditaties zou gaan verzorgen
op televisie. En een week later ontstond het initiatief #nietalleen. We kwamen met z’n allen in een
stroomversnelling terecht waarin we - zo’n tien
maanden later - nog steeds zitten.

Het meest van alles hoop ik dat we in 2021 weer
‘gewoon’ naar de kerk kunnen. Zonder bang te zijn
dat je elkaar besmet. Lekker samen zingen. Naast
elkaar in de banken schuiven. Koffie drinken achteraf. Weer die geloofsgemeenschap zijn waardoor
we dichter bij God, bij elkaar en de wereld komen.
Een gezegend 2021 gewenst!
Jurjen de Groot
Directeur dienstenorganisatie Protestantse Kerk

● Eerste huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie
In de eerste week van advent collecteerden 5000
vrijwilligers in meer dan 600 plaatsen voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie directeur Jurjen de Groot is onder de indruk van de energie die loskwam. “In relatief korte tijd stond er een grote groep vrijwilligers
klaar. Dat is de kracht van de kerkelijke gemeenschap. Met een resultaat dat ver boven verwachting is: € 400.000!”

De kerk heeft een steile leercurve doorgemaakt als
het gaat om online presentie. Niet alleen kerkdiensten werden voortaan met beeld gestreamd, maar
er werd gevlogd, podcasts gemaakt, creatieve
kerstfilms online gezet en prachtige muzikale ‘samenzang ’ video’s gecomponeerd.
Ook de dienstenorganisatie herpakte zich snel en
organiseerde het online Petrus Festival met een
Protestantse Lezing door minister-president Mark

________________________________________________________________________________
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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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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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