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Data van verschijning van de volgende edities
van het kerkblad en inleverdata:
Nr. Kopij inleveren
Editie periode
e-mail tot 24.00 u: versch.: van - tot:
3 28 januari
6 febr. 6/2 - 20/2
4 11 februari
20 febr. 20/2
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Voor de Protestantse Gemeente en de
Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet
Verschijnt eenmaal per twee weken
(in de zomer en met kerst om de drie weken).

Redactieadres:

____________________________________

Parelvissersstraat 131 (Mariakerk), 3194 JL Hoogvliet.
Tijdelijk alleen digitaal of telefonisch.
E-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
telefoon op redactieavond: (tijd.) 010-4161303

Eeuwige God,
U die woont en troont in Sion,
hoorder van het gebed,
tot U komen wij, in stilte
niet goed wetend wat te bidden.

Kopij inleveren:

• bij voorkeur per e-mail: tot donderdag, 24.00 uur,
negen dagen voor verschijnen;
• bij uitzondering: uiterlijk vrijdags 12.00 uur.
Opgave van advertenties via het mailadres.

We zijn uit het veld geslagen
niet in staat om bijeen te komen
en uit volle borst U de lof te zingen.

Redactieleden:
D.S. Bijlsma,
J. Groot Bramel,
L.W.M.B. Janssen,
C. Kreft,
W.D. van der Veen,
C. Westerduin,

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

We zijn stilgevallen
en weten niet hoe lang alles nog zal duren,
zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel
aan kan
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld
zullen raken.

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

In deze nood komen wij toe U,
in stilte
biddend om gehoor
om vertroosting
om nabijheid
om perspectief.
Hoor ons:
wees ons genadig!

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar
Betalingen aan:

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

U, die onze stilte hoort en peilt,
hoor ons stil zijn als loflied,
als aanbidding
als roep om genade en ontferming.
‘Tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft’*
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
geloof om de moed niet te verliezen.

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.
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.

Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Een gebed naar Psalm 65, Naardense vertaling,
bij tekst van scriba ds. René de Reuver.

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

(Zie bladzijde 6, rechtsonder)
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“Blijf in mijn liefde” (zegt Jezus)
(Joannes. 15 vers 9b)

Oftewel het thema van de Gebedsweek voor de Eenheid van dit jaar. Een thema dat actueler is (of in ieder geval lijkt te zijn) dan ooit tevoren. Hoewel. Elke tijd heeft zo zijn eigen redenen om naar eenheid te zoeken.
Of erom te bidden. Deze tijd dus ook.
Eenheid is nooit iets geweest dat vanzelf kwam. Altijd weer zijn er voor allerlei mensen redenen om tégen iets
te zijn. Om anders te denken. En we hoeven maar naar de beelden van de bestorming van het Capitool in Washington te kijken (maar ook in ons eigen land zijn voorbeelden te over te vinden) om te zien waar die verdeeldheid toe kan leiden.
“Blijf in mijn liefde”, zegt Jezus, in Joh. 15: 9. En het hele stukje dat we daaraan voorafgaand kunnen lezen,
gaat over liefde. En het gaat ook nog over vrucht dragen. Én over eenheid. Want die drie zijn, zo blijkt,
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In Hem, in Jezus blijven, daarvan is het ‘nut’ al vrij snel duidelijk. ‘Nut’ is zo’n woord uit onze tijd. ‘Nut’, alles
moet ‘nut’ hebben en als het geen ‘nut’ heeft, dan moet het maar worden afgeschaft. In Jezus Christus blijven,
met Hem verbonden blijven, geworteld zijn in Hem, heeft ‘nut’. Leidt tot het dragen van vrucht. Leidt tot zegen.
En als we kijken naar het voorbeeld dat Jezus hier gebruikt dan wordt het alleen maar duidelijker. Er is geen
druif die groeien kan zonder aan de rank van de wijnstok te hangen. Bijna te simpel om aandacht aan te besteden, zou je zeggen. Geen verbondenheid met Hem, geen vrucht.
Het gegeven dat Jezus hier wel op wijst, aan zijn leerlingen nota bene, geeft aan dat het niet zo eenvoudig ligt.
Kennelijk zijn wij geneigd te denken dat we het ook wel zonder kunnen. Dat we op onszelf kunnen functioneren. Zonder Jezus. Zonder verbonden te zijn met Hem.
Dat kan er zomaar insluipen. Want het gaat toch allemaal prima? Zo zonder Hem leef je toch ook gewoon verder? Niks aan de hand toch? Op het oog, aan de buitenkant, is dat ook inderdaad zo. Je leeft je leven, je doet
geen vlieg kwaad, je bent een beschaafd mens. Misschien ga je zelfs nog wel eens naar de één of de andere
kerk of kerkelijke gemeenschap. Zo af en toe.
Maar….je loopt wel de kans, of liever gezegd het risico, dat je iets kwijtraakt. Naast dat je die verbondenheid
met Jezus Christus kwijt bent, raak je Gods liefde voor mensen kwijt. O, je houdt nog wel van mensen, echt
wel. Maar….bid je ook nog voor mensen? Ook voor hen met wie je geen klik hebt? Voor mensen die zo totaal
anders zijn dan jij, die zo totaal anders denken dan jij?
En dan zijn we dus bij de Eenheid beland. Waaraan het ons zo ontbreekt. Eenheid is een vrucht. DE vrucht
van in Hem blijven. In zijn liefde blijven. In Hem blijven heeft als gevolg dat we samen bidden. Bidden, om eenheid. Bidt u, bidden jullie mee? Ook nu we elkaar niet ‘live’ ontmoeten? En zullen we er zo, met elkaar, een
Gebedsjaar van de Eenheid van maken?
Ga met God en Hij zal met u/jou zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten,
ga met God en Hij zal met u/jou zijn.
Ds. V.E. Huls

KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 24 JANUARI 2021

ZONDAG 7 FEBRUARI 2021

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

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 eucharistieviering

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

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

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

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Geen eucharistievieringen
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot.

R.K.:

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Geen eucharistieviering
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

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

Geen bezoek

Wegens de verlengde coronamaatregelen
is het tot nader bericht niet mogelijk
de vieringen te bezoeken

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

ZONDAG 31 JANUARI 2021
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

_________________________________________

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Geen eucharistieviering
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Geen eucharistievieringen
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

Agenda - vast rooster

(tijdelijk geen activiteiten

Actueel
Alle activiteiten zijn nu afgelast.
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Bijbelleesrooster
zondag
24 januari
maandag 25 januari
dinsdag
26 januari
woensdag 27 januari
donderdag 28 januari
vrijdag
29 januari
zaterdag 30 januari

Marcus 1:21-34
Psalm 107:1-22
Psalm 107:23-43
Deuteron. 16:18–17:1
Deuteron. 17:2-13
Deuteron. 17:14-20
Deuteron. 18:1-13

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

31 januari
1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari

Deuteron. 18:14-22
Psalm 87
Deuteron. 19:1-10
Deuteron. 19:11-21
Deuteron. 20:1-9
Deuteron. 20:10-22
Psalm 83

zondag
maandag

7 februari
8 februari

Marcus 1:35-45
Marcus 2:1-12

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Digitale vieringen

Antes, Zorgboulevard, locatie Maasstadweg

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.

(Maasstadweg 96, 3079 DZ Rotterdam)

Mw. P. de Groen-van Schijndel
Maasstad Ziekenhuis
(Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam)

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).

Mw. Ria H.A. Lith-Soumang

Breede Vliet / Meeuwenhof

_____________________________________

Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

Dank

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

Graag willen wij hiermee onze dank uitbrengen voor
de ontvangen bloemen, kaarten en telefoontjes betreffend onze 65 jarige trouwdag.
Groetend,
Dicky en Jan Hecker
Op ons huwelijksjubileum werden we verrast met
kaarten en bloemen, een oppepper in deze coronatijd. Bedankt!
Jan en Adri Gunter

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

Redactioneel
Onze vooruitblik …
… in het vorige nummer was kennelijk toch wat vertroebeld. Niet eens zozeer door de komende zondag als 26 in plaats van 24 januari aan te geven dat is meer een tikfout.
Maar we vergaten ook te melden dat vanaf deze
jaargang de Jeugdpagina van protestantse zijde zal
worden gemaakt door Sanne Hallema, ondersteund
door moeder Claudia. Hartelijk welkom en veel inspiratie toegewenst.
Zij doen dit in de even nummers, dus voor het eerst
in deze editie. In de oneven uitgaven blijft deze
bladzijde verzorgd door Nef Borges-Tempelaars.

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

Abonnementen
Ook heel wat lezers/abonnees keken kennelijk vooruit en betaalden al spontaan hun abonnementsgeld,
soms al in december.

________________________________________
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We hopen dat nog velen zullen volgen, opdat we
straks minder kosten behoeven te maken voor het
verzenden van nota’s. Op bladzijde 2 staan de gegevens om het
bedrag van € 23,00 over te maken

vergunningaanvragen voor woningbouw aan de
Traviataweg, naast de Mariakerk, aan de Haifaweg
in de buurt van de vroegere Deltakerk en voor appartementen op de plek waar ooit de Vaste Burchtkerk stond. Zou nu toch ook eens de beurt komen
voor de omgeving van de Antwoordkerk?

Puzzel
De oplossing bleek niet zo moeilijk te vinden: de
nieuwe straatnaam Esplanadapad. Zie voor een
nadere uitleg de tekst hierna.
We ontvingen 13 goede oplossingen. Daaruit zijn
drie namen geloot voor een cadeaubon. Dit zijn:
fam. R. Groen-van Kralingen
dhr. L.W. Tims
Mw. A.L.M.J. van 't Zelfde

Kees Westerduin

Rommel- en Snuffelmarkt
Helaas moeten we meedelen dat we de komende
tijd gesloten zullen zijn. Dit zolang de maatregelen
van de overheid van toepassing zijn. Ook mogen er
geen spullen gebracht worden.
Tevens kunnen we het voorlopig ook niet meer ophalen. Reden: ruimtegebrek. Er is te weinig ruimte
om alles op te slaan. Zodra we weer open mogen
hoort u van ons. Tot weerziens,
Het team van de Rommel- en Snuffelmarkt

Van harte gefeliciteerd. De cadeaubonnen - in deze
tijd wat lastig verkrijgbaar - zijn onderweg.
_________________________________________

Overweging bij lockdown
Ds. R. de Reuver, scriba protestantse synode:
De coronapandemie houdt ons allen in de greep.
Gelukkig is er een begin gemaakt met vaccineren.
Maar nog is het einde niet in zicht… De gevolgen
van de pandemie zijn zwaarder dan ooit. De lockdown duurt voort. Varianten van het virus maken
het nog zorgelijker’, waardoor we adviseren in het
geheel niet meer te zingen

Deze oplossing van de puzzel is één van de nieuwste straatnamen; het bordje werd in de eerste week
van januari geplaatst in ‘Parkbuurt’. Dit is de nieuwbouw langs de Baarsweg van Klein Profijtweg naar
de Keizersmantelweg, aan de overkant waarvan
straks nog een derde fase volgt. Overigens de
plaats waar velen van onze lezers ooit zijn ‘begonnen’ in flats aan Koolvisweg en Baarsweg. Met nog
recente plannen voor woningen langs de dijk aan de
Vuurvlinderstraat en ‘Rietkamers’ aan het begin van
de Keizersmantelweg raakt de wijk
Meeuwenplaat intussen aardig vol.

Het zijn zware en verdrietige tijden voor ons allemaal. Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we
weer gewoon bij elkaar komen en uit volle borst
zingen? Wat rest ons nog als gemeente van Christus? Wat zullen we bidden?

De straatnamen in ‘Parkbuurt’ zijn ontleend aan internationale parken in herkomstlanden van veel allochtone Hoogvlieters.
De hoven gaan heten (van
oost naar west): Slagbaaipad (Ned. Antillen), Toubkalpad (Marokko), Emirgapad
(Turkije) en Peperpotpad (Suriname).
Het Esplanadapad (Kaap Verdië) vormt de afscheiding over de hele lengte tussen de bebouwing en de
singel van het Oedenvlietsepark en is nu nog bouwweg.
Veel bouwplannen lijken wel een relatie met een
kerk te hebben. Binnenkort worden woningen opgeleverd op de plek van het gesloopte Kerkcentrum De
Bron, ‘Parkbuurt’ is gepland en gebouwd om de
Bethlehemkerk - de Gereformeerde Gemeente
heeft onlangs het gebouw gesloten; leden gaan nu
naar Spijkenisse - en recent passeerden

Worstelende met het advies niet meer te zingen in
de eredienst hielpen mij de eerste woorden uit de
berijming van Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o
Here’. In de onberijmde versie: ‘U komt toe stilheid,
een lofzang!, o God, op Sion’ (Psalm 65:2, Naardense vertaling).
Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie. De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in de eredienst is ook aanbidding, toewijding
en lofprijzing van God. God die troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4) hoort ook ons zwijgen
als loflied.
Psalm 65 geeft worden aan mijn gebed in deze tijd
van lockdown (zie bladzijde 2).

____________________________________
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Hallo jongens en meisjes en alle anderen die
meelezen of meehelpen.
Vanaf dit jaar ga ik, Sanne Hallema, samen met
mijn ouders de jeugdpagina voor mijn / onze rekening nemen. Hopelijk gaan jullie veel plezier
beleven aan de door mij gemaakte pagina!
Ik heb er erg veel zin in om me op deze manier
in te zetten voor de jongste leden en stiekem
misschien ook wel wat volwassen leden onder
ons
Ik zal gelijk iets over mezelf vertellen: Ik ben 13
jaar en zit op het VO de Passie in Rotterdam in
de 1e klas. Ik heb het er erg naar mijn zin! Maar
nu vanwege de Lock down heb ik online les en
hoop ik over 3 weken weer mijn klasgenootjes
te zien. Mijn hobby’s zijn tekenen, knutselen,
bakken en sinds kort keyboard spelen.
1

Groetjes, Sanne Hallema

3

2
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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
Bankrekeningen (en tenaamstellingen)
● Diaconie:
▪ NL10 INGB 0000.0790.89: Diaconie Prot. Gem.
▪ NL76 RABO 0329.5021.58: Diaconie Prot. Gem.
bij giften - ook voor zending - graag
het doel erbij vermelden.

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

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

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.

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

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

• 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

mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;
e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.
•

Doopbediening

Hulpverlening

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

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

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want
zo zijn we een kerk van betekenis.

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.

● 31 januari - PKN - JOP

Sirkelslag: interactief bijbelspel
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij
het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit
heel Nederland op hun
eigen locatie een interactief spel. Via online
verbindingen strijden
ze tegen groepen in
andere plaatsen om de
hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een
bijbelverhaal centraal.
Op een ongedwongen
manier zijn jongeren zo
bezig met geloofsonderwerpen.
Steun het jeugdwerk
van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of
maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41
415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant januari.
Helpt u mee om deze collecten tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

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.

Ambts- en taakdragers
Op 24 januari: dhr. Woudstra, dhr. Wols
Lector: mw. De Blois
Pianist: dhr. Sonneveldt
Beeld en geluid: dhr. Verwoerd
Op 31 januari: mw. Van Delft, dhr. Snel
Lector: dhr. Snel
Organist: ?
Beeld en geluid: dhr. Fossen

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

In Memoriam

Collecten, toelichting

Martha Maria Magdalena Dane-Lauterbach

● 24 januari - PKN: missionair werk

Een kerk van betekenis
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is.
Een moestuin voor de hele
buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die
een praatje willen. Kerken
zijn creatief in het zoeken
naar verbinding met hun
omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad
en laten ze zien dat het
evangelie goed nieuws is
voor álle mensen.

Op 1 januari overleed, op de leeftijd van 85 jaar, mw.
Martha Maria Magdalena Dane-Lauterbach. Zij
woonde met haar man in Rotterdam, maar woonde
daarvóór lange tijd in Hoogvliet en was hecht verbonden met de Dorpskerk. Dus waren we op vrijdag
8 januari bij elkaar, in diezelfde Dorpskerk, om met
elkaar herinneringen op te halen. In besloten kring,
wegens corona, luisterden we naar muziek die ze
mooi vond en vertelden neef Roy en de dochters
Joyce en Anja over wie ze was.
Met elkaar keken we terug op haar leven. Op haar
jeugd, die ze deels in kampen in Indonesië heeft
doorgebracht, wat een onuitwisbare indruk op haar
heeft achtergelaten.
Eenmaal in Nederland kreeg ze met Joop Dane haar
eigen gezin, en in dat gezin kon ze al haar
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zorgzaamheid kwijt. Daarnaast werkte ze, eerst als
satéprikster en later in de kantine van Shell.
Ze was zeer betrokken bij veel mensen, en ten diepste bij de hele wereld. De ellende die ze zag greep
haar zeer aan, en haar lijst met goede doelen was
lang.
Ze heeft in Hoogvliet vrijwilligerswerk gedaan en onder andere. het kerkblad bezorgd. Dat komt nu per
post, maar toen zij het bezorgde verbond ze daar
altijd een bezoekje aan. Iedereen bij wie ze kwam
zag uit naar dat bezoek, want ook hier was ze zeer
betrokken. Ze onthield wat mensen haar vertelden
en kwam er een volgende keer op terug.

Dan denk ik, zouden we er niet voor moeten zorgen
dat er ook in eigen land een toekomst is. En wat jammer dat ze naar hun ouders en vrienden blijven bellen en appen dat het goed met ze gaat. Zo zie je hoe
een jonger broertje al staat te trappelen om ook naar
Europa te gaan.
Nu we niet vergaderen blijven we natuurlijk betrokken bij wat er om ons heen en in de wereld gebeurt.
Het blijft onze zorg, die we verwoorden in het kyriegebed dat we op zondag uitspreken. Maar hopelijk
ook in uw persoonlijk gebed.
Fijn is het om te weten dat u ons helpt met uw gulle
giften om de wereld een stukje beter te maken. Wat
een zegen dat wij de moeilijkheden in de wereld bij
God mogen neerleggen.
Namens alle diakenen wens ik dat u goed voor u zelf
kan zorgen, want alleen als u zichzelf goed voelt
kunt u oog hebben voor een ander.
Voor nu wens ik u kracht en gezondheid in deze
onzekere tijd.

We lazen een vijftal verzen uit Psalm 103. Die psalm
die ze zo mooi vond. Die psalm die spreekt van vergeving, van redding uit het graf. Want de dood heeft
níet het laatste woord. Sinds Jezus Christus ons
door de dood heen is voorgegaan, mogen we dat
geloven. Hier op aarde blijft voor een ieder die iemand door de dood moet verliezen, het verdriet en
het gemis. Maar bij God is leven. Eeuwig Licht en
Leven.
Mag dat hoop en troost geven aan een ieder die
Martha Dane zo zal missen.

Marieke Groot Bramel
Kerk in Actie pleit ervoor internationale verdragen
over mensenrechten en vluchtelingen te blijven respecteren en te borgen in het EUmigratiepact.
Kerk in Actie pleit er daarom voor dat
de Nederlandse regering zich in Europa inzet voor het récht om bescherming te zoeken in Europa en een onafhankelijk monitoringssysteem dat de misstanden aan de grenzen
van Europa onderzoekt en bestraft. Wij roepen het
kabinet tevens met klem op nu aan te sluiten bij welwillende landen die asielzoekers willen herverdelen
en op deze wijze echt bijdragen aan het ontlasten
van het overbelaste Griekenland.
De voorstellen van de Europese Commissie lijken
nu al erop in te zetten dat zo weinig mogelijk vluchtelingen de EU bereiken, dat wie toch komt een
snelle procedure krijgt en dat nog meer nadruk komt
te liggen op het terugsturen van vluchtelingen. “De
inzet van het kabinet zet het recht op bescherming
nog verder onder druk,” constateren de organisaties.
De situatie in Griekenland toont aan dat dit hard nodig is. Namens de Protestantse Kerk zond Kerk in
Actie samen met andere humanitaire en mensenrechtenorganisaties op 2 december een brief aan de
Tweede Kamer woordvoerders Justitie en Veiligheid.
Het EU migratiepact (een pakket maatregelen van
de Europese Commissie over vluchtelingen en migranten waarover de Europese landen de komende
tijd onderhandelen), verscheen in september. In dezelfde maand brandde het Griekse vluchtelingenkamp Moria af. De situatie van vluchtelingen in EUlidstaat Griekenland is nu al schrijnend: Bootjes worden teruggeduwd naar Turkse wateren en zelfs
vluchtelingen die al in Griekenland zijn

Ds. Viola Huls

DiacoNieuws
● Uit het college
In het vorige kerkblad kon op de valreep nog net de
opbrengst van de najaarsactie van de diaconie vermeld worden: € 5070,75
Wat een geweldig bedrag. Nogmaals hartelijk dank
namens alle doelen die u hiermee steunt.
Valt het u ook op dat het lijkt of het leed van de wereld niet meer zo zichtbaar is. Natuurlijk is het belangrijk geïnformeerd te blijven over het coronavirus
en alles wat daarmee samenhangt. Dit heeft ook
een grote invloed op ons dagelijks leven. Hoe hard
we ook ons best doen het blijft lastig om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen.
Helaas is er wat weinig ruimte voor de kleine rampen die er ook nog steeds zijn in de wereld.
Er zijn vergeten oorlogen, zoals die genoemd worden, bijvoorbeeld in Jemen.
Mensenrechten worden nog steeds in grote mate
geschonden en er zijn nog overal mensen op de
vlucht onder bittere omstandigheden.
Deze week zag ik een documentaire over twee
jonge jongens (14 jaar) uit Tunesië. Gevlucht omdat
ze geen toekomst hebben in de streek waar ze vandaan komen. Weggegaan met het beetje spaargeld
dat een vader had. Helaas klopte het verhaal over
Europa dat zij van vrienden via de ‘social media’
hadden gehoord niet met de werkelijkheid. Uiteindelijk belandden ze in de illegaliteit en de criminaliteit.
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• Wasreliëf - D: Zon, vissen en druiven.
prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van 2 vissen, de belichaming van Christus om de mensheid te redden. De druiven verwijzen
naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt. Ik ben
de wijnstok en jullie zijn de ranken
• Wasreliëf - E: Chi-Rho kruis.
Klassiek model kruis in de vorm van een P en een
X. CHI en Rho (Grieks PX of Christus Monogram.
Pax Christus =Vrede Christus).
Wasreliëf F: Vredesduif.
Een Chi-Rho kruis met daaronder de Vredesduif in
een oranje/geel medaillon.

worden opgepakt en teruggestuurd. De omstandigheden in vreemdelingendetentie en vluchtelingenkampen zijn inhumaan, en recent aan de kaak gesteld door het Anti-foltercomité van de Raad van Europa. Hulpverleners en asielzoekers worden bedreigd met juridische procedures, waaronder een
vader die zijn kind voor zijn ogen zag verdrinken.
Als Protestantse Kerk geloven we dat God alle mensen naar zijn beeld heeft geschapen, en volgen we
zijn Zoon waar hij ons vroeg: “Wat je voor de minste
van de mensen hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.” (Mattheüs 25:40). Zou Jezus hierbij gedacht
hebben aan zijn eigen vlucht-geschiedenis, als kind
in Egypte?

Hoogte
Kaars
A
B
C
D
E
F

Huispaaskaarsen
Wederom kunnen we dit jaar huispaaskaarsen bestellen. Helaas kan de bestellijst niet in de kerk opgehangen worden vanwege de corona.
Uw bestelling kunt daarom opgeven bij:
Riet Groenendijk, telefoonnummer: 416 17 55.
Uiterste besteldatum: 19 februari 2021!

25 cm

30 cm

40 cm

60 cm

X
X
€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50

€ 33,00
€ 33,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00

€ 39,80
€ 39,80
€ 33,75
€ 33,75
€ 33,75
€ 33,75

€ 65,00
€ 65,00
€ 58,95
€ 58,95
€ 58,95
€ 58,95

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag 29 januari
Dat de kerkdiensten momenteel weer alleen online
bijgewoond kunnen worden weet u ondertussen allemaal wel. Het ging niet alleen om de kerstdiensten, maar om alle diensten sinds half december. Ik
verwacht dat daar nog geen snel einde aan komt.
Wel doet het me goed dat ik merk dat ons besluit
wordt gewaardeerd, ook buiten de eigen gemeente.
We zouden toch nog diensten mogen houden …
voorzichtig wordt dan gepolst hoe wij dat doen en er
is opluchting als blijkt dat we alleen online diensten
hebben. Gelukkig, er zijn ook nog kerken die wel
met de samenleving meedoen.
Aanpassingen
Ondertussen hebben wij (dominee Huls en ik) de invulling van de diensten een beetje aangepast. Het
advies om vanwege het uithoudingsvermogen van
thuisluisteraars diensten te houden van hooguit 45
minuten is lastig uit te voeren, maar we hebben wel
hier en daar wat gekort in de onderdelen.

• Wasreliëf - A: Emmaüsgangers.
Het verhaal van de Emmausgangers vindt plaats in
de tijd die onmiddellijk volgde na de opstanding van
Christus. Twee volgelingen van Hem zijn onderweg
naar het dorp Emmaüs.
• Wasreliëf - B: De Levensboom
De levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. In de Openbaring van Johannes
staat geschreven ‘Een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, een heilige stad Jeruzalem, die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een
levensboom.
• Wasreliëf - C: Beschermde aarde
Deze versiering staat symbool voor de bescherming
van God voor onze aarde. Bescherming die we momenteel zo enorm nodig hebben met de Coronapandemie.

Eerlijk is eerlijk: dat hebben we nauwelijks uitgelegd.
En het is terecht dat daarover dan ook vragen komen. Waarom geen groet en bemoediging meer aan
het begin van de dienst? Het is natuurlijk niet alleen
maar om tijd te winnen, we dachten ook een goede
vorm te hebben gevonden om de dienst te beginnen
door alles samen te vatten in een openingsgebed.
Maar door die opmerking hebben we ons wel afgevraagd of het nog een beetje anders zou kunnen; we
brengen de groet en bemoediging daarom wat meer
onder woorden in het openingsgebed.
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Zolang er geen responsies mogelijk zijn hopen we
op deze manier vorm te geven aan vertrouwde ge
woonten, zij het dan wel iets anders ingevuld.

Heel persoonlijk, soms. En meestal gebruikt Hij daar
andere mensen voor. Juist in tijden van Covid-19.
Ik wens u Gods zegen toe.

Voorbeden
Onlangs keek ik tijdens de dienst nog even of er misschien een verzoek tot voorbede was binnengekomen. Het voorbedenboek is niet bereikbaar voor u,
maar via de e-mail kunt u wel intenties voor de gebeden aan ons bekendmaken. Het gebeurt niet zo
vaak … als ik bedenk hoeveel voorbeden er doorgaans op zondagen staan ingevuld kan het niet anders of u moet deze mogelijkheid missen. Gebruik
de e-mail om uw verzoeken bij ons kenbaar te maken, Viola en ik krijgen de mails doorgestuurd als u
deze stuurt naar:

Ds. Viola Huls
Daar is-ie weer…. ‘moderamunicatie’
Beste zusters en broeders,
“Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een
schaap door ‘t veen”
Althans dat zong m’n zwager toen hij nog een klein
jochie was. Hij bedoelde natuurlijk: “uren, dagen,
maanden, jaren vliegen als een schaduw heen”.
Een kinderlijke verspreking waar ik altijd met een
glimlach aan terug denk als de tijd sneller gaat dan
ik wil. Want als u dit leest is het al bijna eind januari
en zouden we normaal gesproken de eerste kerkenraadsvergadering al hebben gehad.
Maar zoals ik al eens eerder schreef, zei mijn moeder heel lang geleden vaak: “als hadden komt, is
hebben geweest”. Met andere woorden, we zouden
vergaderd hebben ‘as’ iedereen gevaccineerd was
tegen corona en de maatregelen weer versoepeld
waren en in gedachten hoor ik haar dan ook zeggen:
“as is verbrande turf jongen, daar heb je niets aan”
U voelt vast wel waar ik heen wil? Er werd helaas
niet vergaderd, want we mogen niet met
een grote groep bij elkaar zijn.

voorbede@kerkhoogvliet.nl
Tja, en verder blijven we ons best doen zo goed mogelijk langs glasvezel en koperdraad bij u binnen te
komen. En als u wilt reageren, per mail of
per telefoon – dat vinden we alleen maar fijn!
Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Op het moment dat u dit leest, ligt de Gebedsweek
voor de Eenheid net weer achter ons. U weet inmiddels dat wij als IAC daar weer een hele mooie,
leuke, boeiende, gezellige week van hadden willen
maken. Maar u vermoedt waarschijnlijk ook wel dat
het er niet eens van gekomen is om plannen te maken voor deze week. Want de leden van de Interkerkelijke Activiteiten Commissie hebben elkaar in die
hoedanigheid al bijna een heel jaar niet gezien. Gelukkig zijn we elkaar bij andere gelegenheden wel
tegengekomen, maar de IAC is op 4 februari 2020
(als mijn agenda én mijn geheugen allebei kloppen)
voor het laatst bijeen geweest.
Voor een overdenking over eenheid (Eenheid!)
verwijs ik u naar ‘pagina drie’ van dit kerkblad.

Jammer genoeg zitten we nog wat langer met dat
verdraaide virus opgescheept. Zolang we het eind
van de tunnel nog niet hebben bereikt en de lockdown zo streng blijft, is het dus niet mogelijk als kerkenraad bij elkaar te komen om te vergaderen.
Daarvoor in de plaats houdt het moderamen (u weet
wel dat is het dagelijks bestuur van de kerkenraad)
elke twee weken een telefonische vergadering, een
zogenaamde ‘conference call’. Zo houden we de
vinger aan de pols en kunnen we toch zaken bespreken en alles draaiende houden wat draaiend
gehouden moet worden.
Van elke ‘conference call’ maken we een kort verslag en sturen dat naar de kerkenraadsleden, zodat
zij ook weten wat er besproken is.
Als u dus ergens aandacht voor wilt vragen, geef dat
dan even door aan iemand van de kerkenraad, dan
komt het vanzelf terecht bij het moderamen en kunnen we het bespreken.
Uit de conference call van 13 januari willen we de
volgende punten met u delen:

Bidt!
Verder wil ik vanaf deze plek een oproep doen om
elkaar vooral niet uit het oog te verliezen. Om elkaar
vast te houden. Laten toch vooral voor elkaar blijven
bidden (of beginnen met bidden, als u dat nog niet
deed). Bid voor degene naast wie u zat in de kerk,
toen we nog mochten. Bid voor de mensen die voor
u zaten en achter u. Bid voor de mensen van wie u
weet dat ze ziek zijn. Thuis of in het ziekenhuis.
Bid!!! En blijf dat alstublieft doen.

Beeld en geluid
Zoals het er nu voor staat blijven de strengere coronaregels nog wel even van kracht. Dat betekent helaas dat er de komende tijd nog geen bezoekers in
de kerk kunnen zijn en de diensten tot nader bericht
alleen online te volgen zijn.
We zijn blij met onze beamerbedienden, omdat zij
ervoor zorgen dat u thuis het beeld en geluid van de

Laten we niet het risico lopen dat we elkaar kwijtraken in deze tijd van afstand en afstandelijkheid.
En laten we niet het risico lopen dat we de kerk kwijtraken. Dat we God kwijtraken. Dat we menen dat Hij
niet meer naar ons omziet.
Dat doet Hij wel!!!
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diensten goed kunt volgen. Dat klinkt allemaal eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Tijdens de dienst
moet veel geschakeld worden tussen verschillende
programma’s om teksten in beeld te krijgen, de muziek en zang te laten horen en de ambtsdragers, lector, en predikant op tijd in beeld te krijgen. Kortom
het is niet zo ‘appeltje eitje’ als we soms denken.
Petje af voor dit kleine groepje mensen.

‘conference calls’ houden, zodat ook zij betrokken
blijven bij alles wat er speelt in de gemeente. Zo proberen we ondanks alle beperkingen de zaken draaiende te houden.
Terwijl ik een eind aan deze ‘moderamunicatie’ brei
denk ik aan de coronaregels en de dreigende
avondklok en in gedachten hoor ik weer klinken:
“uren maanden dagen jaren vliegen als een schaap
door ’t veen”.
Ik realiseer me dat de tijd gelukkig snel gaat en het
weer vlug lente wordt en de lucht weer blauw.
Nog heel even volhouden….

● Maar behalve m’n petje afnemen doe ik ook een
oproep om hen te komen helpen. Het groepje mensen, dat ervoor zorgt dat u kunt meegenieten van de
diensten, is maar klein. Om alles goed te laten verlopen in een dienst zou het wenselijk zijn dat er elke
zondag twee mensen zijn die weten hoe alles werkt
en er altijd iemand is die kan inspringen als dat nodig is of helpen als er een storing of iets dergelijks
is. Kortom we zoeken mensen die willen helpen.
Nee, we gooien u echt niet in het diepe, u wordt gedegen opgeleid. Zo willen we dat de groep mensen
die verstand heeft van ‘onze techniek’ wat groter
wordt. U kunt u aanmelden bij ds. Wilschut.
Doet u mee??

Namens het moderamen & kerkenraad,
Rein Hallema, voorzitter

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

▪ Kerkelijke Stand

(Personalia: zie bladzijde 15)

Uitvaarten
Er was ook een punt waarmee we erg veel moeite
hadden maar waarover we toch een besluit moesten
nemen. Dan heb ik het over de huisbezoeken die de
dominees afleggen als iemand uit onze gemeente is
overleden. Normaal gesproken gaat de dominee
naar de nabestaande familieleden om hen te troosten en met hen te spreken over de uitvaart. Het komt
daarbij regelmatig voor dat er dan veel meer dan
twee mensen aanwezig zijn bij dat gesprek. Dat is
natuurlijk heel begrijpelijk en in normale omstandigheden is dat ook geen enkel probleem. Maar hoe
verdrietig het ook is, zijn de omstandigheden momenteel niet normaal. Juist nu er ook de dreiging is
van de zeer besmettelijke Engelse variant van het
coronavirus kunnen we niet voorzichtig genoeg met
elkaar zijn.
Het is daarom dat we met pijn in het hart hebben
moeten besluiten dat huisbezoeken na een overlijden voorlopig niet meer mogelijk zijn. In plaats daarvan zullen twee nabestaanden worden uitgenodigd
om in De Aanbouw met de dominee over de uitvaart
te spreken. Als het niet mogelijk is om naar De Aanbouw te komen dan is het alternatief dat het gesprek
telefonisch gedaan moet worden.
Dat is verre van optimaal, maar de omstandigheden
zijn ook erg abnormaal. We begrijpen dat dit een ingrijpende beslissing is en we hopen en bidden dat het
snel over zal zijn. Maar zolang dat niet het geval is
willen we, sterker nog, mogen we niemands gezondheid in gevaar brengen en daarom hebben we
deze maatregel helaas moeten nemen.
● Tot slot kunnen we nu al melden dat we ook in
februari nog geen ‘gewone’ kerkenraadsvergadering kunnen houden. In plaats daarvan gaan we met
kerkenraadsleden steeds in kleine groepjes een

▪ Collecteverantwoording
Diaconie:
Kerk:
maand dec.
€ 610,50 € 1085,31
Bijzondere bestemming:
6 dec.: KiA -kind. betrekken bij diaconie
20 dec.: PKN - Daarom kerst
24/25 dec.: KiA - Kinderen in de Knel

Orgelbeh..:
€ 609,63
€ 377,00
€ 84,00
445,00

▪ Giften (contant)

Diaconie
• algemeen:
€ 20,00 van NN via mw. Kloeg
Kerk
• algemeen
€ 20,00 van NN via mw. Kloeg
• orgelfonds
€ 10,00 van NN via mw. Kloeg
Hartelijk dank voor uw bijdragen .
_________________________________________

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

● Eerste hulp bij archieven:

nieuwe handreiking beschikbaar
Zwevende documenten zien we overal. Elke organisatie worstelt met het bijeenhouden van documenten,
zo ook bij kerken. Wekelijks komen vragen bij de
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland over hoe het archiefbeheer het beste vormgegeven kan worden.
In de handreiking wordt uitgelegd waarom een kerkarchief zo belangrijk is en hoe deze het beste te be-
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waren is, zowel digitaal als op papier. Hierbij wordt rekening gehouden met de AVG-regelgeving.
Nieuw is een voorstel voor een mappenstructuur, een
overzicht hoe u de stukken op een handige manier
kunt indelen. Hierin vindt u ook de bewaartermijn en
wordt uitgelegd wanneer de stukken openbaar kunnen worden.

Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen
in een doordeweekse setting, met een klein aantal
mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.
Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “Ik
realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen
hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we
pijn bij dit advies. Samenzang was al veel langer niet
mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal niet meer
kan worden gezongen is echt heel verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als
gemeente weer kunnen samenkomen. Tegelijkertijd
geloven we dat deze omstandigheden voor God
geen belemmering zijn door te gaan met zijn werk in
ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons
daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het
van Hem te blijven verwachten.”

De naam ‘handreiking’ is bewust gekozen, omdat we
duidelijk willen maken dat dit document slechts richtinggevend is bedoeld en u als kerkelijke gemeente
vrij bent hierin eigen keuzes te maken. Het is altijd een
goed idee om met de archiefinstelling waar het archief
voor altijd bewaard wordt contact op te nemen. Zij
hebben soms specifieke wensen waarmee
u rekening dient te houden.
De handreiking is te vinden bij de bestanden op protestantsekerk.nl/archiefbeheer

● Online ontmoeting kerkelijk werkers

Alternatieven voor zingen
Voor de hand ligt om met de kerkmusicus van uw gemeente te zoeken naar mogelijkheden om de eredienst bijvoorbeeld met eerder in het afgelopen jaar
opgenomen liederen, instrumentaal of anderszins in
te vullen.

Jaarlijks organiseert de Mobiliteitspool in samenwerking met CNV Kerk en Ideëel een bijeenkomst voor
kerkelijk werkers. Donderdagmiddag 11 februari zal
deze bijeenkomst plaatsvinden in een digitale omgeving.
De informatie en het gesprek zullen zich concentreren
rondom de veranderingen van de status en bevoegdheden van de kerkelijk werker, zoals preekconsent en
sacramentsbevoegdheid. Leden van de ‘werkgroep
ambt’ en de ‘commissie preekconsent’ zullen hier de
laatste ontwikkelingen inbrengen en in gesprek gaan
met de aanwezige kerkelijk werkers.
Uiteraard is er ook ruimte voor uitwisseling en onderlinge inspiratie. Voor een afwisselende en enthousiasmerende werkwijze wordt gezorgd. De bijeenkomst
is op 11 februari van 13.30 tot 16.30 uur.
informatie: https://protestantsekerk.nl/nieuws

Bij het ‘Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk’
hoort ook de website:
https://www.liedboekcompendium.nl/. Onder het tabblad ‘Zoek een lied’ kan per lied uit de bundel een toelichting opgeroepen worden. Bij veel liederen zijn ook
opnamen te vinden. Bijvoorbeeld opnamen van de
NCRV-serie Woord op Zondag, dat vroeger werd uitgezonden op NPO radio 5.
Ook op http://Kerkliedwiki.nl zijn veel video’s bij liederen uit allerlei bundels te vinden.
Ds. Marieke den Braber van de Hoeksteen in Amersfoort suggereert het volgende: "In sommige gemeenten zijn er zingende gezinnen, of individuen die het
prima in hun eentje kunnen klaren om een lied te zingen. Je kan hun vragen om thuis een lied op te nemen, en dat laten zien in je dienst. Zorgt ook nog voor
wat meer 'zichtbaarheid' van gemeenteleden aan elkaar."

● Dringend advies: niet zingen in dienst
Het moderamen van de generale synode adviseert
gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval gedurende de
lockdown tot 9 februari.
Overwegingen als basis voor dit advies:
▪ De grote zorgen van de overheid over de opkomst
van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus.
▪ De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest.
▪ Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’.

Als alternatief kunt u gebruik maken van het aanbod
van de EO en de KRO-NCRV. Beide stellen rechtenvrije video’s van liederen beschikbaar. Bij meeste van
de liederen van de KRO-NCRV is bovendien bladmuziek en een toelichting beschikbaar op de site: petrus.protestantsekerk.nl/liederen

_____________________________________

Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende zondagen tijdens de kerkdienst
in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein
aantal personen, zoals in het vorige advies nog als
mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het
coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig
vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol.
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De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want
zo zijn we een kerk van betekenis.

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

Verlenging maatregelen
Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
De verlenging van de lockdown door het kabinet tot
en met 9 februari heeft geen gevolgen voor de coronamaatregelen die al in de Rooms-Katholieke
Kerk gelden. Mocht het kabinet op korte termijn nadere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een avondklok, dan bezien de bisschoppen
of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig
zijn.
De bisschoppen spreken opnieuw hun dankbaarheid uit voor de inzet van de pastorale teams, maar
ook van de vele vrijwilligers in de parochies, die zich
met elkaar inspannen om met alle strenge maatregelen die gelden, het parochieleven te laten doorgaan. Dit geldt hun inzet voor de vieringen die
slechts met allerlei beperkingen kunnen plaatsvinden, maar ook de inzet om digitaal contact te houden en digitaal om te zien naar elkaar. Zo spannen
vele parochies zich in om catechese te blijven verzorgen en via de diaconie worden ook tijdens de
lockdown mensen waar nodig praktisch en financieel ondersteund.

● 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
• 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

De bisschoppen willen de gelovigen dan ook vragen
om juist in deze maand, nu de Actie Kerkbalans
loopt, de eigen parochie niet alleen in gebed, maar
ook financieel te ondersteunen in dit belangrijke
werk. (Bron: Actueel)

• 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.

Brief van vicaris
Beste mensen,
Dinsdag 12 januari was de persconferentie van het
kabinet, waarin de verlenging van de lockdown tot
en met 9 februari werd aangekondigd. Helaas.
Daaruit het volgende (bron: rijksoverheid.nl):

• 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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Blijf thuis, beperk je contacten.
De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus en velen in de samenleving zijn nog besmettelijk.
Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het
doel van de verlengde lockdown is dan ook zo min
mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder
contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is
de beste manier om contacten te beperken. Ook
voor ons in de parochies betekent dit de facto dat
we onverkort en vastberaden moeten vasthouden
aan de beperkingen. Niet alleen is er nog onvoldoende bereikt, de extra zorg die de Engelse variant
van het virus met zich meebrengt versterkt dit alleen
maar! Aldus de briefing van het OMT aan
de Tweede Kamer op 15 januari.
Wij zijn en blijven dus solidair aan de samenleving,
die grotendeels op slot zit. Wij dragen ons deel in de
verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het
virus. Wij vragen niet van onze vrijwilligers om actief
te zijn en daarmee hun gezondheid en die van hun
dierbaren in de waagschaal te stellen (afstand houden is lang niet altijd goed mogelijk en veel kerken
zijn niet overal coronaproof). Wij dragen zorg voor
onze eigen gezondheid en die van onze dierbaren.
Zoals al eerder gezegd, de kerken zijn niet gesloten.
In alle drie parochies wordt elke zondag de Eucharistie gevierd met het minimaal aantal noodzakelijke
aanwezigen. Mensen kunnen thuis meevieren, zoals dat voor een groot aantal al was toen er maar
dertig mensen bij de vieringen aanwezig mochten
zijn. Het minimaal aantal noodzakelijke aanwezigen
is in de praktijk trouwens toch al gauw rond de 10
personen of zelfs meer. Ik vind dat aantal voor mij
persoonlijk al op het randje. Het is erg jammer, maar
we móeten door de zure appel heen bijten. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken.
Laten we hopen en bidden dat de verlenging het gewenste effect zal hebben en dat er vanaf 9 februari
weer wat meer kan. Dat zal afhangen van het gedrag van ons allen. Hou vol en blijf gezond!
Hartelijke groet, Lex van Deelen

waren volgeboekt. Sommige hadden zelfs wachtlijsten.
Na dit introductiesucces heeft JongKatholiek besloten in
dit eerste kwartaal vier nieuwe catechesesessies te lanceren.
Er zijn vier onderwerpen, te beginnen met:
▪ ‘De harmonie tussen geloof en rede’, over Godsbewijzen van Augustinus en Anselmus.
▪ Tweede onderwerp is ‘(Over)leven als Christen’. Jongeren gaan hier in op onderwerpen als lijden, naastenliefde
en zo meer aan de hand van Augustinus boek Belijdenissen.
▪ Derde onderwerp is ‘Liefde en seksualiteit’. Aan de hand
van de Theologie van Paus Johannes Paulus II gaan jongeren in gesprek over liefde, relaties en seksualiteit.
▪ Met het vierde onderwerp gaan de deelnemers in twaalf
avonden kennismaken met het denken van Thomas van
Aquino.
Elk onderwerp is verdeeld over diverse online sessies.
Deze vinden plaats op doordeweekse avonden en de
deelname is gratis.
Meer informatie is te vinden op de website:
www.jongkatholiek.nl. (Bron: Actueel)

Hoogvliet / Pernis

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS
PASTOR
Pater: Y. Konchenko, (op woensdag afwezig).

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

Jong Katholiek

Lancering nieuwe online catecheseseries!

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).

In 2020 organiseerde JongKatholiek, de jongerenafdeling
van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, met succes
diverse online catecheseseries die allemaal snel
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Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.
Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

Huispaaskaarsen voor 2021

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
Door strengere coronamaatregelen zijn er
geen vieringen tot (voorlopig) 9 februari
Voor de viering van Pasen 2021 is er weer een
nieuwe Paaskaars uitgekozen.

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

▪ Afbeelding:
Hij bevat een aantal symbolen: natuurlijk de letters
Alfa en Omega, het kruis, maar ook de duif als symbool van Gods heilige Geest en twee open handen
in een ontvangende, biddende houding.

Voor personalia: zie bladzijde 15/16
Uw e-mailadres graag

Elk jaar bestaat de mogelijkheid een huispaaskaars
aan te schaffen. Het reliëf is het zelfde als de Paaskaars in de kerk.
Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat
(let wel op de openingstijd wegens de coronabeperkingen).

Beste medeparochianen,
De afgelopen periode was behoorlijk verwarrend.
Een aantal maatregelen wegens. de beheersing van
de coronapandemie moest bijna à la minute worden
uitgevoerd. Wij kwamen toen tot de ontdekking, dat
het lastig is om veel parochianen snel te kunnen informeren. Wij hebben wel een lijst met woonadressen en telefoonnummers, maar in deze tijd is het gebruik van internet als informatiemiddel veel sneller.

▪ Prijzen:
1. Hoogte 60 cm doorsnede 8 cm
2. Hoogte 50 cm. doorsnede 7 cm.
3. Hoogte 30 cm. doorsnede 6 cm.
4. Hoogte 20 cm. doorsnede 7 cm.

Helaas hebben wij van veel parochianen nog geen
e-mailadres. Daarom vraagt de beheercommissie
ons uw e-mailadres toe te sturen. Wij kunnen u dan
sneller en efficiënter bereiken. Uw e-mailadres zal
alleen als dat noodzakelijk is worden gebruikt en niet
doorgegeven worden aan anderen. U zult dus van
ons geen spam ontvangen, maar alleen echte informatie.

€ 65,00
€ 52,00
€ 27,00
€ 17,00

U kunt de huispaaskaars bestellen tot en met 15
maart. Later bestellen is niet mogelijk, omdat deze
dan niet voor Pasen kan worden afgeleverd.
Wegens de lockdown kunt u alleen bestellen via de
e-mail: mariakerk@rrk-hoogvliet.nl.
De bestelde kaars dient betaald te worden als u hem
afhaalt; normaal is hij alleen te bestellen bij
betaling vooraf. Afhalen gaat op afspraak.

Ik hoop dat u ons wilt helpen. U kunt uw e-mailadres
doorgeven naar het e-mailadres van de
Mariakerk: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl .

Secretariaat Mariakerk

Léon Janssen, secr. beheercommissie
_________________________________________
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R.K. Kerk in 2021 extra aandacht wordt gevraagd
voor het gezin. Op 19 maart 2021, de vijfde verjaardag van de Apostolische Exhortatie Amoris laetitia,
luidt paus Franciscus daarvoor het Jaar ‘Amoris
Laetitia Gezin’ in, dat op 26 juni 2022 wordt afgesloten bij gelegenheid van de tiende Wereldfamiliedagen in Rome.
Het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven komt dit jaar met spirituele, pastorale en culturele initiatieven om gezinnen te begeleiden in het
licht van de hedendaagse uitdagingen. Deze initiatieven zijn bedoeld om parochies, bisdommen, universiteiten en kerkelijke instellingen te ondersteunen bij de viering van het Jaar “Amoris Laetitia Gezin”.

Landelijk kerknieuws
● Dr. Antoine Bodar nieuwe rector

Op Kerstmis is bekend gemaakt dat dr. Antoine
Bodar de nieuwe rector is van de Friezenkerk, de
kerk van de H.H. Michael en Magnus, in Rome. Het
vicariaat Rome benoemde de nieuwe rector op voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij is de opvolger van mgr. A. Hurkmans, die inmiddels naar Nederland is teruggekeerd. In een
brief aan alle betrokkenen bij de kerk der Friezen
schreef mgr. Van den Hende dat met de benoeming
van dr. A. Bodar deze kerk een nieuwe rector heeft
die reeds lange tijd in de stad Rome woonachtig is
en die voor velen een vertrouwd gezicht is. Van den
Hende: “Graag vraag ik u om de nieuwe rector in uw
hart te sluiten.”
Als rector zal dr. Antoine Bodar leiding geven aan
het kerkelijk en liturgisch leven in en rond de Friezenkerk, terzijde gestaan door een pastorale raad
en een raad voor economische aangelegenheden.
De Friezenkerk is de plaats waar iedere zondag de
eucharistie wordt gevierd in de Nederlandse taal
voor hen die in Rome wonen en ook voor pelgrims
en bezoekers uit Nederland en Vlaanderen.
Van den Hende: “Sinds 1989 is het een bijzonder
geschenk dat wij als gelovigen uit de lage landen,
op bedevaart of voor langere tijd in Rome woonachtig, iedere zondag en bij andere bijzondere gelegenheden de heilige eucharistie kunnen vieren vlakbij
de basiliek van Sint Pieter met het graf van de heilige apostel Petrus.” Mgr. Van den Hende maakte
van de gelegenheid gebruik om mgr Hurkmans en
alle betrokkenen te danken die in de loop der jaren
bij de Friezenkerk betrokken zijn en bijdragen -voor
en achter de schermen- aan de voortgang van het
kerkelijk leven in en rond deze bijzondere kerk in
Rome.
De bisschoppen zijn dankbaar dat dr. Antoine Bodar
de benoeming tot rector heeft willen aanvaarden en
bidden hem Gods zegen toe bij de vervulling van zijn
taak. (Bron:Actueel)

Ook wil het dicasterie middelen beschikbaar maken
voor ‘gezinsspiritualiteit, vorming en pastorale activiteiten ter voorbereiding op het huwelijk, liefdevolle
opvoeding voor jongeren en over de heiligheid van
echtparen en gezinnen die de genade van het sacrament in hun dagelijks leven beleven’. Daarnaast
worden er internationale academische symposia georganiseerd, ‘om de inhoud en implicaties van de
Apostolische Aansporing Amoris laetitia in verband
met zeer actuele kwesties die gezinnen in de hele
wereld aangaan, grondig te onderzoeken’.
Doelstellingen:
● Voor de formele opening van het Jaar in maart publiceert het dicasterie een informatiebrochure
waarin de doelstellingen en initiatieven van het Jaar
“Amoris Laetitia Gezin” worden toegelicht en concrete suggesties worden gedaan voor bisdommen
en parochies.
Het Jaar “Amoris Laetitia Gezin” is bedoeld om de
boodschap van Amoris laetitia te verspreiden en de
doelstelling ligt in het verlengde daarvan. De eerste
is om de inhoud van de exhortatie breder te verspreiden, om de mensen te helpen “het Evangelie
van het gezin te ervaren als een vreugde die hart en
leven vervult (Amoris laetitia, 200)”.
● Een tweede doel is de kostbare waarde van het
sacrament van het huwelijk uit te dragen, dat ‘op
zich een transformerende kracht van de menselijke
liefde heeft’.
● Andere doelstellingen zijn ‘gezinnen in staat stellen om actieve getuigen van het familieapostolaat te
worden’ en ‘jongeren bewust maken van het belang
van de vorming in de waarheid van de liefde en in
de gave van het zelf’.
Ten slotte is er een uitnodiging om de visie en actie
van de pastorale zorg voor het gezin en families tijdens het Jaar te verbreden, zodat deze alle gezinsleden kan omvatten, inclusief echtparen, kinderen
en jongeren, ouderen en degenen die zich in moeilijke gezinssituaties bevinden.

● Op 19 maart start paus Franciscus
het jaar van ‘Amoris Laetita Gezin’
Op 27 december, het feest van de Heilige Familie,
heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat er in de

(Vertaald van Vaticannews.van 8 januari 2021 )

_________________________________________
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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. ...............................................................

23

