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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:
4 11 februari
20 febr. 20/2
- 13/3
5 4 maart
13 mrt. 13/3
- 27/3
6 18 maart
27 mrt. 27/3
- 17/4
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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

____________________________________

Kopij inleveren:

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

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

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

Gebed voor de vasten
Waarom vasten we eigenlijk?
Veertig dagen onderweg
naar een feest
dat maar zo moeilijk een feest
genoemd kan worden,
omdat Iemand er eerst
voor moest sterven.

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

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar

Veertig dagen,
omdat je zomaar niet geloven kan
dat Hij weer is opgestaan,
want dat is zo moeilijk te geloven.

Betalingen aan:

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

Veertig dagen,
omdat die dood en opstanding
niet een verhaal mogen blijven
dat buiten ons omgaat.

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

Veertig dagen,
omdat we niet blijven hangen
in het zuchten om het leed
van de wereld,
zeggen dat we er toch niets
aan kunnen veranderen
en ongestoord verder leven.

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.

Veertig dagen
opdat we kunnen geloven
dat het wel anders kan
dat het leven de dood zal overwinnen
en dat dát vertrouwen
in ons leven vorm kan krijgen,
hoe gering ook.
Amen.

Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits
met bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)
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‘Vastenactie’ en ‘Kerk in actie’ gaan gewoon door,
ondanks onze eigen moeilijke tijd.
Beste mensen, HOUD VOL!
Wát een moeilijke tijd maken we met zijn allen mee. Mensen mogen elkaar steeds minder bezoeken,
zoveel mogelijk thuiswerken, kinderen niet naar school en krijgen thuis les via de computer. We hebben
te maken een avondklok, mensen voelen zich nóg vaker alleen. Daarnaast zijn er mensen die het niet
meer zien zitten en rellen gaan schoppen. Ik hoop, nu u dit kerkblad in handen hebt, dat het heel veel
rustiger is geworden. Het wordt voor héél veel mensen steeds zwaarder en zwaarder. En tóch blijven wij
elkaar moed inspreken! Want er komt een einde aan! Er is licht aan het eind van de tunnel, hoe lang die
tunnel op dit moment ook lijkt.
We hopen én bidden dat voor iedereen de ‘goede oude tijd’ snel terugkomt.
Ondanks dat we niet naar de kerk mogen, gaat het kerkelijke leven gewoon door. We gaan richting Aswoensdag en de Vastentijd (katholiek) of Veertigdagentijd (protestants). De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag 17 februari tot Paaszaterdag 3 april. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
In deze voorbereidingstijd zijn legio mogelijkheden die we kunnen doen, zoals meer tijd nemen voor gebed, meer tijd nemen om een mooi Bijbelverhaal te lezen, extra om u heen kijken of u nog iets kunt betekenen voor een medemens in nood, iemand even opbellen die alleen is. Iemand verrassen met een
lekkere maaltijd en langs te brengen (op 1,5 meter natuurlijk én met mondmasker op). Mensen blijken in
deze tijd héél creatief te zijn.
Voor velen lijkt het al een poosje alsof wij in de soort van vastentijd zitten.
En met ‘vastentijd’ bedoel ik dat we moeten afzien van zaken die we leuk vinden: mensen ontmoeten,
gewoon iedere week naar de kerk kunnen gaan, bij elkaar op visite komen, ouders bezoeken, winkelen
voor de gezelligheid, gezellig naar een restaurant, café of naar theater.
Maar daar kunnen en mogen wij wel iets anders, iets nieuws, tegenover zetten, toch?
Zo hebben beide kerkgenootschappen een eigen Aktie om aandacht voor onze medemensen te vragen:
Kerk in Actie (protestants) of Vastenactie (katholiek).
In beide tradities betekent dit dat wij christenen veertig dagen de tijd krijgen om na te denken of wij ietsjes meer kunnen doen voor onze medemensen, ver weg of dichtbij.
Beide acties vragen om juíst in deze hele moeilijke tijd te kijken naar landen, waar de mensen het nog
moeilijker hebben dan wij. Landen die geen sociaal vangnet hebben voor het geval mensen werkeloos
worden en dus zonder inkomen zitten, ziek worden, geen eten hebben en mogelijk huisuitzetting dreigt.
Enkele voorbeelden zijn:
● hulp voor getroffenen van de explosie Beiroet;
● opvang voor Rohingya vluchtelingen;
● kinderen in de knel;
● school voor kwetsbare groepen in Bangladesh;
● zorg voor gehandicapten in Vietnam.
Zo kan ik nog een poosje doorgaan, het zijn er teveel om allemaal op te noemen. Met als doel ‘om iedereen, overal ter wereld een waardig bestaan te schenken’. En daaraan mogen wij meedoen.
Beide acties steunen honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika, het
Midden-Oosten en Europa
Wilt u helpen? U kunt uw gift overmaken op:
● NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie of
● NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Probeer in deze voor ons ook moeilijke tijd een lichtje te zijn voor iemand anders!
Fred Wijnen

Zie bladzijde10/11

Zie bladzijde 17/18
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 21 FEBRUARI 2021

ZONDAG 7 FEBRUARI 2021

Eerste zondag Veertigdagentijd

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

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

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 eucharistieviering
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA: Moldavië, ondersteuning jong en
oud;
2. Kerk
HA: Kinderen in de Knel
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Geen eucharistieviering
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-Werelddiaconaat: strijd tegen
water in Bangladesh
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 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 14 FEBRUARI 2021
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

_________________________________________

Agenda - vast rooster

(tijdelijk geen activiteiten

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 eucharistieviering------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA: Noodhulp in Ethiopië
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

Actueel
Vrijwel alle activiteiten zijn nu afgelast.
Donderdag 11 februari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail
voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' - voor DRIE weken (O).
Donderdag 18 februari
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG
(K).

Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
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7 februari
8 februari
9 februari
10 februari

Marcus 1:35-45
Marcus 2:1-12
Marcus 2:13-22
Psalm 44

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

11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari

Marcus 2:23–3:6
Marcus 3:7-19
Psalm 32
Joël 1:1-14
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
1 Petrus 2:11-17
1 Petrus 2:18-25
1 Petrus 3:1-12
1 Petrus 3:13-22
1 Petrus 4:1-11

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
Maasstad Ziekenhuis
(Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam)

Digitale vieringen

Mw. Ria H.A. Lith-Soumang
Dhr. M.A. Matos
Verpleeghuis ‘Rijckehove’

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.

(Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle a/d IJssel)

Mw. D. Riemslag-Spoelstra
Breede Vliet / Meeuwenhof

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).

Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

_____________________________________

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

Dank
Graag wil ik, ook namens mijn kinderen, mijn dank
uitbrengen voor alle kaarten en aandacht tijdens de
ziekteperiode en na het overlijden van mijn man,
Teun Kalkman.
A. Kalkman-van Dalen
Op 24 januari werden we vanuit de kerk verrast met
een bloemengroet namens de gemeente.
Hartelijk dank voor dit blijk van medeleven.

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

Karin en Dik Hoogstra
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Redactioneel

Contact

Voorbehoud

Aan het moderamen(van de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente) heb ik gevraagd of het
goed is de mogelijkheden van de beamer en de
daaraan gekoppelde uitzendmogelijkheden wat
meer te benutten.
Dat werd goed ontvangen, omdat het sociale verkeer grotendeels aan banden ligt. Het voorstel, dat
nog verder uitgewerkt moet worden, komt ongeveer op het volgende neer. In normale tijden was er
elke week op donderdagmorgen de mogelijkheid in
de kerk te komen, te praten, wat koffie te drinken
en zelfs een broodje te eten.

De eerstvolgende persconferentie van het demissionaire kabinet, waarop mogelijk veranderingen in
de coronamaatregelen worden bekendgemaakt, zal
plaatsvinden op dinsdagavond 2 februari.
Op die dag wordt dit blad ’s middags naar de post
gebracht. We kunnen dus nergens op vooruitlopen
(er is ook nog niet(s) ‘gelekt’….) en daarom handhaven we de aanduidingen uit het vorige nummer.
Zodra er verandering komt zullen de kerken dat op
hun eigen websites melden. Ook zullen we de rubriek ‘Actuele berichten’ op de pagina ‘Agenda’ op
de website: www.kerkhoogvliet.nl zo snel mogelijk
aanpassen.

Dat is nu uiteraard onmogelijk en daarom lijkt een
alternatief via de digitale weg een tijdelijke of wellicht permanente oplossing.
We denken aan een klein uurtje uitzending, waarin
we iets kunnen brengen dat de lange dagen doorbreekt. Dat kan uiteraard in diverse vormen en dat
gaan we eerst natuurlijk nauwgezet onderzoeken.
Een paar voorbeeldjes kunnen we natuurlijk wel
geven. Het zou een korte bijbellezing kunnen zijn
met een kleine overdenking over de tekst, bepaalde liederen met beeld en geluid, een interview of
iemand die wat vertelt over een hobby, een bijzondere job, een vrij verhaal. Desnoods, als er mensen zijn die muziek spelen daarvan misschien een
kleine demonstratie willen geven. Gitaar, fluit, accordeon, orgelspel, sousafoon… of groeten weergeven die aangevraagd zijn. Of aanvragen voor
een lied ‘op verzoek van’ laten horen. Of mensen
die een stukje kerkhistorie of gewoon historie van
Hoogvliet, Rotterdam of IJsselmonde willen prijsgeven. Kortom er zijn heel wat onderdelen te verzinnen en samen te stellen.
Voelt u trouwens vrij om een eigen idee in te brengen. Wellicht dat de koren opnames hebben die
goed weer te geven zijn in zang en beeld erbij.
Wij laten onze fantasie op hoge toeren draaien,
maar elke vorm van hulp is welkom.
Nog sterker heeft u zelf behoefte iets te presenteren, aarzel niet.
Het zal de eerste keren misschien wat stroef verlopen, maar al doende hopen we te leren. Mocht u
dus een eigen idee hebben, bel of mail mij (het
nummer en e-mailadres staat onder het kopje van
de diaconie).
En mocht u onverhoopt wandelbehoefte hebben,
stop het bij mij in de brievenbus: Doradehof 15.
U zou dat mooi kunnen combineren met een wandeling bij ons achter de dijk langs de mooie Oude
Maas. Het zou kunnen dat u bij hoog water er een
bever ziet zwemmen.

Interkerkelijke
Activiteiten Commissie
(Secr.: Platte Driedijk 49, 3194 KC)

Toch weer: SOEPSOEPSOEPSOEPSOEP
U hebt al heel lang, al ongeveer een heel jaar,
niets van ons gehoord. Maar....hier zijn we weer.
Groot nieuws:
Want, misschien hebt u ook wel teruggedacht aan
de afgelopen jaren, die jaren van vóór 2020. Toen
we in de veertigdagentijd altijd op donderdag
soepmaaltijden hadden. En wat aan geld uitgespaard werd ging naar een goed doel.
Weet u nog...???
We gaan, ondanks alle maatregelen die nog steeds
gelden, dat ook dit jaar organiseren. En dit stukje is
om u alvast enthousiast te
maken hiervoor.
Op dezelfde vijf donderdagen als ‘normaal’ is er soep.
Misschien kunt u ook wel
weer kiezen uit twee soorten.... Welke soorten dat zijn kunt u lezen in het
kerkblad, kan op de voorafgaande zondag worden
afgekondigd en is waarschijnlijk ook wel te ontdekken op de website. U kunt u aanmelden op een
daarbij vermeld telefoonnummer.
De soep wordt bij u thuis bezorgd en hoeft alleen
nog maar opgewarmd te worden. Er zit brood bij.
Natuurlijk mag u de soep ook komen afhalen. Ook
dat wordt van te voren allemaal uitgelegd; er zijn
verschillende kokers/kooksters dus het adres wisselt per week. Hebt u al trek? Wij wel.
En o ja....het geld dat u uitspaart gaat, net als altijd,
naar een goed doel.
Namens de Interkerkelijke Activiteiten Commissie
Viola Huls, voorzitter

Harry Wols
_________________________________________
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11 februari
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
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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

● 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.

Bisdomnieuws

● 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

Jubilea in het bisdom Rotterdam in 2021
● Bisdompriesters
▪ 12,5 jaar priester
J.C.F.M. Smulders (22-11-2008)
▪ 25 jaar priester
Ch.E.M. Duynstee (01-06-1996)
A.L. Langerhuizen (01-06-1996)
H.L.J. Spaan (01-06-1996)
M.Th.J. Straathof (01-06-1996)
▪ 40 jaar priester
W.T.M. Kuipers (24-10-1981)
E.J. van Waasdijk (24-10-1981)
M.J.A.J. van Zaal (24-10-1981)
A.A.J.M. Goumans (05-09-1981)
▪ 60 jaar priester
A.J.C. Haket (27-05-1961)
J.W. Olsthoorn (27-05-1961)
J.G.J. Straathof (27-05-1961)
J.P.J. Zijerveld (27-05-1961)
▪ 70 jaar priester
G.M.J.A. Schlatmann (19-05-1951)

• Brielle - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle,
tel. 0181-412142, website: www.rkkerk-brielle.nl
e-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle
Vieringen: zo.: 9:30 uur
• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’
Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: pastorie @ antoniusvanpadua.com
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: zo. 11:30 uur; wo. 10.00 uur.
Op werkdagen van 9.30 - 11.30 uur gelegenheid tot
stil gebed na aanbellen bij de pastorie naast de kerk.
• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg
Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0658865935, e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com
Vieringen: dinsdags 19.00 uur
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● Permanent diaken
▪ 12,5 jaar diaken
R.H. Dits (22-11-2008)
● Pastoraal werkers
▪ 12,5 jaar pastoraal werker
Mw. M.J.S. Claassens-van Daalen (01-11-2008)
▪ 25 jaar pastoraal werker
Mw. V.A.M.M. Buhler-Brabander (01-10-1996)

inhoudelijk thema. Ze doen dat samen met een diaken die elk kamp mee begeleidt.”
Dit jaar is het thema ‘Woord zonder grenzen’. “Of
jongeren heel kerkelijk moeten zijn om mee te
gaan? Nee hoor. Zie het als een leuke en laagdrempelige manier met het Woord van God bezig
te zijn,” aldus Desiree.
Ook de kosten van het zomerkamp worden laagdrempelig gehouden. Het bisdom Rotterdam gaat
ervan uit dat ieder kind moet kunnen meegaan.
Mochten de kosten een probleem zijn dan kunnen
ouders of begeleiders dit aangeven bij het pastoraal team van de parochie of de organisatie via
Desiree Bühler.
Omdat de uitnodiging vooral online wordt verspreid, is de uitnodiging ook als videoclip opgenomen.
Voor videoclip, folder en aanmeldingsformulier zie
de website: bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
_________________________________________

● Zomerkampen

Hoogvliet / Pernis

De folders voor de zomerkampen 2021 zijn verstuurd. Kinderen, tieners en jongeren die zich
aanmeldden voor de zomerkampen van afgelopen
jaar krijgen de uitnodiging om aan te melden persoonlijk toegestuurd.
En de parochies ontvangen exemplaren om verder
te verspreiden.
De uitnodiging wordt vooral ook online gedaan met
een video via de WhatsApp-groep van het jongerenpastoraat en via de facebookpagina en de digitale nieuwsbrief.
“Meedoen met de zomerkampen van het bisdom
kan heel goed een van die goede voornemens van
dit jaar zijn”, vertelt Desiree Bühler van het jongerenpastoraat. Afgelopen jaar konden de zomerkampen niet doorgaan vanwege het coronavirus.
De kampleiding heeft nu echter van het begin af
aan bij de organisatie van de kampen rekening
gehouden met de coronamaatregelen, zodat de
kampen coronaproof door kunnen gaan.

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

“Juist in deze tijd, waarin er weinig mogelijkheden
zijn elkaar te ontmoeten op school of de sport zijn
de zomerkampen iets om naar uit te kijken”, vertelt
Desiree. “Elk jaar opnieuw zetten jonge mensen
zich in als kampleiding. Dat zijn vaak jongeren die
zelf toen ze jong waren ook met de zomerkampen
van het bisdom meegingen. Bijna een heel jaar rond
zijn ze bezig met het maken van een verrassend
programma voor de kampweek. Ze houden zich niet
alleen bezig met zaken zoals eten en spelvormen,
maar het gehele team gaat ook aan de slag met het

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.
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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).

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

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.

Soepmaaltijden in coronatijd
Waarom zou dat eigenlijk niet kunnen? In de veertigdagentijd? Soep eten…?
Op de vijf donderdagen
waarop u soep zou kunnen
komen eten in de Dorpskerk
of in de Mariakerk, zijn er
mensen die soep koken.
Van te voren kunt u ergens
lezen of horen (kerkblad,
websites) wat voor soort soep het is.
De soep wordt bij u thuis gebracht. Maar, u kunt
het natuurlijk ook zelf komen ophalen.
Meer informatie op bladzijde 6 en 19.

Vastenactie
De vastentijd of veertigdagentijd begint binnenkort
weer - coronaperikelen of niet.
Vastenactie vraagt juist in deze heel moeilijke tijd
om te kijken naar landen, waar de mensen het nog
moeilijker hebben dan wij.

Uit de deelparochie

Geen

Daarom nodig ik u uit de tekst van de Vastenactie
mee te lezen en bekijken of wij iets voor hen kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door een klein geldbedrag aan Vastenactie over te maken. Ook uw
gebed voor deze mensen is meer dan welkom.

vieringen
Mariakerk

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin
iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun
waardigheid en beschikken over de mogelijkheden
en voorwaarden daarvoor.

Door strengere coronamaatregelen zijn er
geen vieringen tot (voorlopig) 9 februari
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Voor personalia: zie bladzijde12 .
Vastenactie meldt:
“Door verplichte lockdowns in Afrika, Azië en Latijns-Amerika vanwege het coronavirus moeten
mensen thuisblijven en mogen ze zich niet verplaatsen. De meeste mensen kunnen dus niet naar
hun werk en voor velen van hen betekent dat ook
dat ze minder of geen inkomen ontvangen.
Ook de medische zorg staat onder druk door de
maatregelen. We horen van één van onze partners
in Oeganda bijvoorbeeld dat mensen met een hivinfectie niet naar het ziekenhuis kunnen voor hun
medicatie, omdat alle openbaar en privé vervoer is
stilgelegd.

Uw e-mailadres graag
De onderlinge communicatie willen we graag verbeteren. 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.
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Zwangere vrouwen moeten lopend naar de medische posten, omdat hun echtgenoten ze niet mogen
brengen. Ze moeten noodgedwongen de vaak grote
afstand lopend afleggen. Verschillende vrouwen
kregen hun baby al langs de kant van de weg…

Dit model is in januari 2021 herzien met het oog op
het streamen van kerkelijke vieringen. Met dit model heeft de parochie een goed instrument in handen om mensen te informeren over welke gegevens de parochie verzamelt en waarom dit gebeurt.
Het is een model. Dit betekent dat het parochiebestuur de privacyverklaring kan aanpassen en zelf
uiteindelijk moet vaststellen.

Met name dagloners worden zwaar getroffen door
de maatregelen; geen werk betekent voor hen:
geen geld. Daarmee voltrekt zich in veel huishoudens een onzichtbare ramp. Spaargeld is er niet of
nauwelijks en veel mensen hebben geen geld om
eten te kopen, waardoor hongersnood dreigt.
Daarnaast is de kans op een uitbraak van het coronavirus in veel gebieden groot, omdat men zichzelf door onwetendheid onvoldoende beschermen.

De geldende privacyregels schrijven voor dat mensen in heldere en begrijpelijke taal worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt. In
het herziene model is een aantal onderwerpen verduidelijkt of met voorbeelden toegelicht. De parochies wordt geadviseerd de privacyverklaring voor
de eigen parochie vast te stellen en op de parochiewebsite te plaatsen en de privacyverklaring
actief aan te reiken wanneer mensen worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie.

Een aantal van onze partners is inmiddels begonnen met het verlenen van noodhulp.
Ze delen onder meer voedselpakketten uit aan de
armste families, geven voorlichting over hoe infectie met het coronavirus te voorkomen, ze vangen
straatkinderen op en verspreiden zeep, thermometers, mondmaskers en handschoenen.
Wij willen ze daarbij steunen en vragen daarvoor
uw hulp!”

In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie aan een betrokkene overhandigd (dit kan ook digitaal, zoals via e-mail):
▪ Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding
voor het sacrament van het Doopsel;
▪ Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat *);
▪ Aan de huwelijkskandid(a)at(en) indien hij of zij
niet is ingeschreven in de ledenadministratie
van de R.-K. Kerk;
▪ Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden- en/of begraafplaatsregister (grafrechten), indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
▪ Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is
ingeschreven in de ledenadministratie van de
Rooms-katholieke Kerk.
*) de verstandelijke en zedelijke voorbereiding

Als ik dit lees, dan denk ik “Wat ben ik blij in Nederland te wonen. Het is niet altijd even makkelijk,
maar onze medische zorgverlening is goed. Het
inkomen van veel mensen wordt door de overheid
ondersteund. We mogen God dankbaar zijn dat dit
allemaal goed gaat bij ons.”
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van wat wij
met onze bijdragen kunnen doen:
▪ voor € 5,00 geeft u al vier stukken zeep of 5 kilo
rijst.
▪

voor € 6,00 geeft u een gezin een pakket met zeep,
ontsmettingsmiddel, masker en handschoenen
▪ voor € 16,00 geeft u 10 gecertificeerde mondmaskers voor medewerkers in hulpcentra.
▪ voor € 25,00 zijn dat zeven dozen schone hand
schoenen.
▪ voor € 55,00: vijf gezinnen eten voor tien dagen.

tot het ontvangen van het Doopsel.

_____________________________________

Wilt u helpen? U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. ‘corona noodhulp’.
Fred Wijnen
_________________________________________

Landelijk kerknieuws
Privacyverklaring herzien
Parochies wordt geadviseerd de privacyverklaring
voor de eigen parochie vast te stellen en op de
parochiewebsite te plaatsen
Om parochies te helpen bij het opstellen van hun
privacyverklaring is er een model privacyverklaring
voor parochies beschikbaar.
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Protestantse Gemeente

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

Collecte 14 februari

12

Voor wat meer
contact in deze
tijd wordde de
mogelijkheden
onderzocht
voor extra
uitzendingen in
de week vanuit
de Dorpskerk.
Zie bladzijde 6.

__________________________________________________________________________
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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

Enige weken terug starten we voortreffelijk.... totdat
de ouderling zijn mededelingen trachtte te doen.
Een draaiend wieltje in beeld gaf aan dat de zaak
stagneerde. Wat bleek? ‘Kerkdienstgemis.nl’ had
onvoldoende capaciteit beschikbaar gesteld en een
deel van ons landje was verstoken van geestelijk
voedsel. In een half uur tijd was dat opgelost, maar
hoe maak je dat nu duidelijk 'aan het volk' als de
communicatie faalt? Zelfs een dorpsomroeper zou
geen oplossing zijn...
De technische problemen met de apparatuur zijn
nagenoeg opgelost al past daarbij toch één belangrijke opmerking. Tot grote verbazing blijft af en toe
het geluid uit de kerkruimte aan het begin van een
dienst toch hoorbaar terwijl dat technisch uitgeschakeld staat om naar buiten te zenden. Dan
grijpt wanhoop je naar de keel en daarop moeten
we het antwoord schuldig blijven. Het verzamelde
kerkcorps dat de dienst verzorgt, verschanst zich
dan in De Aanbouw in de hoop dat argeloze opmerkingen niet de ether invliegen en trouwe luisteraars niet op het verkeerde been worden gezet.
Vervolgens is daar nog de mogelijkheid tot 'een
verkeerd beeld, een onrustige beeldweergave of
het heen en weer flitsen van een beeld naar een
ander. En ja, daar trek ik persoonlijk het boetekleed
voor aan.
Ga er vanuit, lieve gemeente, dat alle beamerbedienden hartgrondig hun best doen de uitzending
zo goed mogelijk te verzorgen in beeld en geluid.
Maar bij sommige beelden moet er wel eens gezoemd worden en dat geeft al enige onrust. Soms
druk je per abuis op de verkeerde knop (er zijn 12
mogelijkheden!) of ben je geconcentreerd op de
laptop in plaats van het tv-scherm dat de beelden
voor buiten weergeeft. We zijn mensen en bovenal... we zitten zogezegd in een 'live' programma;
dat betekent dat u ook getuige bent van de correctiehandelingen. Blijf absoluut de diensten volgen
met begrip voor af en toe een 'missertje'.
Beamerbedienden zijn net mensen...

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.

Ambts- en taakdragers
Op 7 februari: mw. Reede van Oudtshoorn, mw.
Groot Bramel
Lector: dhr. Van Veelen
Pianist: dhr. Sonneveldt
Beeld en geluid: mw. Bakker
Op 14 februari: dhr. Woudstra, mw. Van der Maar
Organist: ?
Lector: mw. De Blois
Beeld en geluid: dhr. Wols

Bij de diensten

Harry Wols

Kindernevendienst

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

Beste jongens en meisjes,
Over twee weken begint de 40-dagentijd; dit is de
tijd, waarin we toeleven naar Pasen. Het thema in
deze periode is ‘Een spoor van liefde’. Voor Jezus
was het geven van liefde heel belangrijk.
Jullie weten vast wel een verhaal te noemen, waarin de liefde die Jezus geeft aan anderen centraal
staat.
Natuurlijk hadden we jullie graag iedere week
meegenomen in de verhalen over Jezus’ liefde.
Helaas kunnen we nog niet iedere week bij elkaar
komen. Daarom krijgen jullie van ons (net als in de
Adventstijd) een envelop in de brievenbus met

Beamerperikelen
Vroeger ontvingen we blikken omhoog naar onze
galerijpositie als er 'iets' verontrustends was te zien
in beeld en geluid. Thans moet u het doen met
geërgerd de tv of de laptop uit het raam werpen.
Dat is niet helemaal terecht, vandaar enige kalmerende woorden ter verduidelijking.
Met vooraf een woord van dank aan de mensen die
meedenken en vooraf aan de dienst de Dorpskerk
bellen dat 'iets' niet doorkomt.
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daarin materialen om de weken af te tellen naar
Pasen. Door de verhalen te lezen en de opdrachten te doen, kom je steeds meer over Jezus’ liefde
te weten.
De eerste zondag van de 40-dagentijd is 21 februari, dus schrijf die alvast in je agenda. We wensen
jullie een fijne tijd toe en hopen jullie binnenkort
allemaal weer te ontmoeten!
Groetjes, leiding van de kindernevendienst
Carin, Ria, Mieke, Karlijn, Susanne en Talitha

meer kon leiden op de precieze manier die hij gewend was. Dat viel niet mee.
We lazen de woorden van de Prediker: als je bij het
harde werken geniet van het goede is dat een geschenk van God. Woorden die wel passen bij deze
harde werker. Zo lang het kon was hij een geregeld
kerkganger, dat was belangrijk voor hem.
Ook hij mag zich in Gods hand geborgen weten.
Moge die wetenschap een troost zijn voor zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Ds. R.J. Wilschut

In Memoriam

DiacoNieuws

Simon Meijer
Op 19 januari overleed op de leeftijd van 94 jaar
dhr. Simon Meijer. Hij woonde met zijn vrouw in de
Meeuwenhof.
Simon Meijer was een harde werker. Lange jaren
werkte hij als automonteur bij Stokvis in Rotterdam;
ook kon hij bij de vorkheftrucks van Clarks zijn
technische kennis inzetten. Hij heeft heel lang dezelfde collega’s gehad. Op één collega na zijn zij
allen inmiddels overleden; als je 94 bent geworden
is dat niet zo heel erg verwonderlijk, maar toch.
Het arbeidzame leven lag dan ook al een lange tijd
achter hem. Toen hij 56 was hield het werk bij
Stokvis op. Doordat er een goede regeling was
hoefde hij daarna tot aan zijn AOW-leeftijd niet
meer te werken, maar dat zat hem eigenlijk niet
lekker Zomaar een inkomen krijgen?
Misschien daarom, maar waarschijnlijker omdat hij
nu eenmaal zo in elkaar zat, heeft hij niet veel stilgezeten. In de tijd dat hij in de Kulk woonde heeft
hij zich daar nuttig gemaakt door te helpen. Bijvoorbeeld hielp hij, met nog enkele anderen, bij het
leegruimen van woningen als dat nodig was.
Hij heeft zich graag met de kleinkinderen beziggehouden en de eerste jaren van zijn pensioen heeft
hij ook gezorgd voor zijn moeder.

Heeft u dat ook? Hoor ik de brievenbus klepperen
en loop ik vrolijk en nieuwsgierig naar de brievenbus (als u in een appartement woont gaat dit vast
anders). Wat ligt er op de mat, een mooie brochure
van de een of andere stichting die om financiële
hulp vraagt.
Ja, allemaal even noodzakelijk, dat begrijp ik ook,
maar ik had liever een leuke kaart ontvangen met
een gezellige groet.
Welnu, die brochures krijgen wij als diaconie in
overvloed (zowel digitaal als in de postbus. Onze
secretaris archiveert ze keurig en de andere diakenen zien ze dan als ingekomen post. Als een van
de diakenen een brochure in wil zien dan kan dit.
Deze post verdwijnt verder in wat wij (niet zo aardig
misschien) de ‘digitale schoenendoos’ noemen.
Aan het eind van ieder kalenderjaar ontfermen zich
twee diakenen over deze ‘schoenendoos.’ Er worden dan vijf organisaties uitgekozen die een gift
vanuit de diaconie krijgen. Zo komen we fysiek niet
bij elkaar, maar zitten zeker niet stil.
Ook heeft u al in het vorige kerkblad kunnen zien
dat u weer een huispaaskaars kunt bestellen en er
is er een nieuwe kaars voor in de kerk uitgezocht.
We gaan al weer bijna de Veertigdagentijd in. Kerk
in Actie heeft hieraan een mooi thema verbonden,
namelijk: “ik ben er voor jou”. Matteus 25 vers 35
tot 37 past hier bij. Ik kom er in het volgende kerkblad op terug.
Verder wil ik alvast een beroep doen op uw agenda, want op 24 maart hoopt de PVD weer een
mooie Paasuitzending te maken. Deze zal dan om
14.00 uur weer digitaal te zien zijn.
U heeft het zondag 24 januari misschien wel gehoord: we willen een loterij organiseren (zie ook de
tekst van ds. Huls).. Het kost nog wel wat hoofdbrekens hoe we dit gaan doen, ondanks alle beperkingen. Een ding hebben we al goed op ons
netvlies, dat is het doel van de loterij. Dit is namelijk: ‘Kerken wereldwijd komen in actie bij corona’. Wij vinden het heel mooi om met dit project
verbonden te zijn met andere kerken in de wereld
die acties ondernemen in deze coronatijd.

Hij was een precies mens, en wel in alles. Als hij
iets maakte moest het wel goed zijn. Broddelwerk
zou er niet uit zijn handen komen. Als hij iets kocht
moest het goed zijn. Liever wat langer doorsparen
om dan iets goeds te kopen dan eerder iets goedkoops te kopen dat misschien korter zou meegaan.
Dat precieze zat hem zijn laatste levensjaren wel
dwars. Hij begon steeds slechter te lopen tot hij
uiteindelijk aan zijn heup moest worden geopereerd. Denk niet dat dat een moment was om van
een rolstoel gebruik te gaan maken. Die suggestie
bracht wel wat chagrijn teweeg. Net zoals het feit
dat zijn vrouw ineens sneller liep dan hij. Dat kon
hij slecht hebben. En dat zij de laatste jaren veel
voor hem moest zorgen, in plaats van andersom
zoals dat eigenlijk altijd het geval was geweest, ook
dat viel hem niet makkelijk. Hij hield graag op dat
vlak de touwtjes zelf in handen en loslaten was niet
zijn gewoonte. Het betekende dat hij zijn leven niet
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U kunt hierover op de site van ‘Kerk in Actie’ meer
informatie vinden
Hieronder in het kort de landen en de acties:
▪ Moldavië: beschermingsmiddelen om eenzamen
te bezoeken.
▪ Rwanda: de kerk deelt voedsel uit.
▪ Colombia: opvang van vluchtelingen kinderen.
▪ Zuid-Soedan: Voorlichting via informatiesessies
over corona
▪ Papua: vrouwen maken mondkapjes en delen
deze samen met zeep en verse groente uit.
▪ Pakistan: steun voor kwetsbare gezinnen
▪ Guatemala: koksschool tegen armoede.
Mooie projecten waarvoor we graag een loterij willen houden.

Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht
en aantal toe.
Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te leven
in dit waterrijke en vruchtbare land. Bewoners worden getraind in klimaatbestendige landbouw. Bij
een ramp wordt noodhulp verleend. Kwetsbare
gezinnen krijgen geld voor voedsel, maar ook
nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo probeert Kerk in Actie
samen met partners in Bangladesh te voorkomen
dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen.
Geef in de collecte of maak uw gift over op bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/bangladesh

U weet vast nog wel dat we voor de loterij bij de
kerstmarkt vroegen of u nog mooie cadeaus had
die u wilde afstaan. Ook nu vragen we uw hulp.
Heeft u iets moois dat we kunnen gebruiken voor
de loterij laat het dan weten aan Liesbeth van Delft,
tel. 010-4722727, Kruisnetlaan 189, of aan Riet
Groenendijk, tel. 010-4161755, Roesalkapad 14.
U kunt dan een afspraak maken om de prijzen bij
hen te komen brengen. Indien nodig halen we het
bij u op.

● 14 februari - Noodhulp Ethiopië

Zo is het zonder vergadering toch een heel verslag
geworden. Nu maar hopen dat er ook nog een leuke kaart door de brievenbus komt bij u.
Namens de diakenen wens ik u gezondheid en
veel gezellige post toe.
Marieke Groot Bramel

● Collecten

● 7 februari - Werelddiaconaat

De Ethiopische kerk en hulporganisatie zetten zich
in om gezinnen te leren overleven in gebieden die
maanden lang extreem droog zijn, zodat ze niet
steeds de honger hoeven te ontvluchten of afhankelijk blijven van voedselhulp.
De Ethiopische boer Abdulkadir vertelt: ”Toen de
kerk in mijn dorp kwam vertellen over landbouw
met irrigatie, wilde ik eerst zien hoe dat in zijn werk
ging. Ik deed mee op het land van mijn buurman.
De oogst heeft me overtuigd. Die was zo goed:
we hebben met tien man 1400 euro verdiend met
de verkoop van de groenten.

In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand.
Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen.
Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen
ook een gevaar voor de inwoners.
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Daarvan hebben we onder andere vier ossen gekocht. Die gebruiken we om het land te bewerken
en we gaan ze vetmesten en vervolgens weer met
winst verkopen.” Lachend vertelt hij verder: “Volgend jaar stel ik mijn stuk land beschikbaar voor
irrigatie landbouw. De winst delen we weer met z’n
tienen.”
Voor dit landbouwproject waren één waterpomp en
twee waterslangen beschikbaar. De boeren moeten de waterslangen steeds verplaatsen en laten
via geulen het water verder lopen.

Het antwoord klinkt een beetje tegenstrijdig: dat
komt omdat de zondagen niet meetellen. Als mensen die niet dagelijks in de kerk zitten - of met de
kerkdienst verbonden zijn met een videoverbinding - zou je eigenlijk alleen de zondagen
willen meetellen, maar zo zit het niet in elkaar.
Elke zondag, de dag waarop de gemeente samenkomt, is in wezen een Paasdag. We vieren elke
zondag de dag van de opstanding van de Heer,
week in, week uit. De andere dagen van de week
zijn geschikt voor inkeer, bezinning en dergelijke;
de zondagen zijn in wezen feest.
Duidelijk wordt hiermee dat een rooster als dit is
ontwikkeld door mensen die wél elke dag in de
kerk zijn: kloosterlingen en geestelijken. Ongetwijfeld zijn er ook vandaag de dag nog wel ‘leken’ die
meer dan eens per week in de kerk te vinden zijn,
maar de hedendaagse praktijk is toch wel anders.
Daarom worden in onze praktijk de zondagen toch
de dagen van inkeer en bezinning.
Bezinning op de vraag waarom het leven van Jezus is gelopen zoals het is gelopen. Hoe heeft hij
de zonde van de wereld moeten dragen?
Inkeer als zelfonderzoek, de vraag waar dit mijn
eigen leven raakt. Wat uit mijn leven zou geen
plaats moeten krijgen op het komende feest?

Abdelkadir: “Met de winst van de komende oogst
willen we nog twee waterslangen aanschaffen,
zodat we meer velden kunnen irrigeren.
Dit jaar hebben we voor het eerst in jaren geen
voedselhulp nodig, omdat we nu voldoende verbouwen en zelfs groenten kunnen verkopen. Voorheen aten we nooit groenten. Dat was veel te duur.
We eten dus ook een stuk gezonder!”

De kalender telt dan toch alle 46 dagen af. Heel
kort wordt iets gezegd over de lezing van de zondagen. Wekelijks worden we herinnerd aan de mogelijkheid om soep te reserveren (ja, de soepmaaltijden zijn weer terug, coronaproof en wel U leest er
meer over in de bijdrage van collega Viola Huls; zie
hiernaast).
En zo helpt dit om toe te leven naar Pasen.

▪ voor € 22,00 krijgt één persoon zaden die goed
tegen droogte kunnen
▪ voor € 715,00 krijgt een dorp een generator en
slangen voor irrigatielandbouw

Ds. Robert Wilschut

Geef in de collecte of maak uw gift over op bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. Ethiopië. Kijk voor meer informatie op
www.kerkinactie.nl/ethiopie.

Boekjes bezorgers benodigd!
Net als met Advent wordt ook
voor de Veertigdagentijd een
soort ‘boekje’ gemaakt dat bij
alle ingeschreven leden van de
kerk zal worden bezorgd.
Kerkenraad en predikanten zorgen voor inhoud en
adressering (zie ook hierboven).

Bedankt voor uw steun.

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag12 februari
Opnieuw zullen we de komende dagen een brochure maken en rondbrengen bij alle gemeenteleden (zie hiernaast als u kunt helpen).
Die bevat een ‘kalender’ voor de veertigdagentijd
als voorbereiding op het feest van Pasen.

De vorige keer, waren er nog kerkbezoekers, die al
een groot deel de boekjes meenamen. Helaas zit
dat er voorlopig nog niet in.
Daarom roept de kerkenraad hierbij gemeenteleden op mee te helpen met uitdelen van de ‘boekjes’, die in de tweede week van februari dienen
bezorgd te zijn.
U kunt u hiervoor aanmelden bij Rein Hallema of bij
de preikanten; hun telefoonnummers en e-mailadressen staan in de kop van deze rubriek.

Wie op de kalender het aantal dagen zou tellen
vanaf het begin (Aswoensdag, 17 februari) tot aan
de Paasnacht, komt trouwens op een groter aantal
uit: dat zijn 46 dagen. Toch noemen we het de 40dagentijd. Hoe dat kan?
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Van te voren kunt u ergens lezen of horen (afkondiging, kerkblad, website) wat voor soort soep het
is. De soep wordt bij u thuis gebracht. Maar, u kunt
het natuurlijk ook zelf komen ophalen. U krijgt een
bakje soep met wat brood erbij, net als anders.
Misschien eens een idee, als u nog nooit hebt
meegedaan aan deze vastenactie. Het scheelt een
keertje koken in de week, en het geld dat u daarmee uitspaart geeft u weg aan het goede doel dat
hiervoor wordt uitgezocht.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Heel in de verte gloort er licht, aan het einde van
de tunnel. We blijven hopen op, eens, weer een
normaal leven. Maar zolang we nog met elkaar in
die tunnel zitten, maken we er met elkaar het beste
van. Om dat concreet te maken lanceren we hier
een tweetal plannen:
Loterij-op-afstand
Wanneer u zondag 24 januari de dienst hebt meegemaakt, dan voelt u misschien al wel een beetje
de inhoud aankomen van deze kopij. Want in de
verkondiging had ik het, heel even, over een loterij
op afstand. Voor u die dit niet heeft meegekregen
en zich zorgen maakt over het geestelijk gehalte
van de preek….dat viel allemaal best mee. Het
ging over Eenheid, over de Gebedsweek voor de
Eenheid, over plannen om samen iets te gaan
doen, om elkaar vooral vast te houden in deze tijd.
En toen kwam dus die loterij op afstand als plan
langs.
Wij (de diaconie en wij, hier thuis aan de Platte
Driedijk, zal ik maar zeggen) gaan telefonisch lootjes verkopen. We registreren uiterst zorgvuldig wie
welke lootjes heeft en we houden dat heel precies
bij. Op een avond, ergens in maart, is de trekking
online te volgen en plakken we de getrokken lootjes op de gewonnen prijzen. En die prijs kunt u óf
diezelfde avond afhalen (als u dat ziet zitten), óf hij
wordt bij u thuis bezorgd. En, even voor de duidelijkheid en voor de goede orde:
HET IS ALTIJD PRIJS!!!!!! - U WINT ALTIJD!!!!!

De eerste soep zal op
donderdag 25 februari
worden gemaakt. In het
volgend kerkblad leest u
dus meer over de soort
soep die wordt gekookt, het
telefoonnummer dat u dan
kunt bellen en het doel waar uw geld naartoe gaat.
Ik kan u garanderen dat de soepen nét zo lekker
zijn als wanneer we ze samen eten. En als u zo
regelmatig eens kwam dan weet u dat we een aantal heel goede soepkokers en -kooksters in ons
midden hebben. Dus, maak van deze gelegenheid
gebruik en bel. Nu nog niet - in het volgende kerkblad leest u meer.
Dus, vertier genoeg, zoals u kunt zien. Als u zin
hebt, meld u ergens voor aan. Soep eten, soep
wegbrengen, prijzen wegbrengen, lootjes kopen
(o ja, vergeet ik bijna te melden: nog steeds 3 voor
€ 5,00). U steunt er altijd goede doelen mee.
Vanuit de Platte Driedijk wens ik u Gods zegen toe.
Want het mag dan allemaal wel wat materieel en
financieel lijken, deze kopij….. het is wél bedoeld
om ons te verbinden met elkaar. Als gemeente van
Christus in Hoogvliet.

Dit hele plan levert een paar verzoeken op:
▪ ten eerste zijn we op zoek naar prijzen. Met veel
winkels dicht (en als ze weer open gaan zullen ze
waarschijnlijk. niet staan te springen om ons te
sponsoren), zijn we zo vrijmoedig om een beroep
op u te doen. We hebben mooie, nieuwe of zo
goed als nieuwe dingen nodig. Geen tweedehandsjes, om het even plat op te schrijven. Iets van goede kwaliteit, dat leuk en fijn is om te winnen;
▪ ten tweede hebben we mensen nodig die willen
helpen met prijzen bezorgen. Mensen met een
auto, of (bij mooi weer) een fiets. Weet waaraan u
begint, want, zoals u al kon lezen, het is ALTIJD
PRIJS. Dus alle deelnemers moeten bezocht worden. Want iedereen krijgt iets.
Uw geld gaat, zoals altijd het geval is - ook bij de
loterij bij de kerstmarkt - naar een diaconaal doel
(U leest daarover meer onder DiacoNieuws - red)

Ds. Viola Huls

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

▪ Personalia: zie bladzijden 12 en 13)
▪ Giften en collecten (contant)

Diaconie
• algemeen:
€ 12,00 (bonnen) van NN via dhr. Ottink

€ 4,00 van NN via mw. Van Lunteren

Soepmaaltijden in coronatijd

€ 12,00 (bonnen) van NN via dhr. Ottink
€ 10,00 van NN via dhr. Vos
€ 20,00 van NN via dhr. Vos
• Kinderen in de Knel (HA)t
€ 2,40 (bonnen) van NN via dhr. Ottink
€ 8,00 van NN via mw. M. van den Berg

Tja, waarom zou dat eigenlijk niet kunnen? In de
veertigdagentijd? Soep eten…?
Op de vijf donderdagen waarop u soep zou kunnen
komen eten in de Dorpskerk of in de Mariakerk, zijn
er mensen die soep koken.
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Kerk
• algemeen
€ 12,00 (bonnen) van NN via dhr. Ottink

Kerk in Actie directeur Jurjen de Groot is onder de
indruk. “Een grote groep vrijwilligers stond klaar, de
kracht van de kerkelijke gemeenschap. Met een
resultaat ver boven verwachting!”
Collectanten collecteerden in meer dan 500 plaatsen in Nederland fysiek, maar ook velen collecteerden met een online collectebus. De collecte
werd erg positief ontvangen, zowel door collectanten als door gevers; mensen waren positief over
dat de Protestantse Kerk zich van deze kant laat
zien en het doel werd erg gewaardeerd.

€ 4,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 12,00 (bonnen) van NN via dhr. Ottink
€ 8,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 20,00 van NN via dhr. Vos
• orgelfonds
€ 6,00 (bonnen) van NN via dhr. Ottink

€ 2,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 6,00 (bonnen) van NN via dhr. Ottink
€ 10,00 van NN via dhr. Vos
€ 4,00 van NN via mw. M. van den Berg
Hartelijk dank voor uw bijdragen .
_________________________________________

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

● Nieuwe missionaire opleiding:
'Kerk naar buiten'
Op 19 maart start de Protestantse Kerk in Nederland de nieuwe missionaire opleiding ‘Kerk naar
buiten’. In het voorjaar zijn er drie online startmodules, het verdiepingsjaar begint in het najaar. De
opleiding wordt gegeven door ervaren docenten uit
diverse kerkelijke stromingen.
Aanmelden kan vanaf nu.

“ Het was bijzonder om te zien dat het in veel
plaatsen meer werd dan alleen een huis-aanhuiscollecte,” vertelt Gerdine Spilt, coördinator van
het collecteteam van Kerk in Actie.
“In Tijnje-Terwispel kwam het hele dorp online in
actie op initiatief van de diaconie en in Hardenberg
ontstond een initiatief met de Voedselbank nadat
een collectant onder de indruk was van de armoede die hij in de wijk aantrof.
En dit zijn nog maar enkele voorbeelden.”
De landelijke huis-aan-huiscollecte werd georganiseerd, omdat Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, wil opstaan voor kwetsbare vluchtelingenkinderen in
Griekenland.
Niet alleen op Lesbos, maar ook op andere plaatsen in Griekenland moeten vluchtelingen vaak lange tijd wachten voor ze weten hoe hun toekomst er
verder uitziet. Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte leefomstandigheden, geweldssituaties en geen
onderwijs: het overkomt vele tienduizenden vluchtelingenkinderen.
Kerk in Actie gelooft dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Partners van Kerk in Actie
helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen kinderen op een betere plek te krijgen. Ook
wordt in de landen van herkomst geïnvesteerd in
een beter leven voor kinderen.

De opleiding ‘Kerk naar buiten’ is speciaal voor
predikanten en kerkelijk werkers die voorgaan in
een gemeente en op zoek zijn naar een actuele
opleiding met grote impact op hun werk. Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers handvatten
om gemeenten theologisch te begeleiden bij het
ontdekken van de ‘Missio Dei’ en de doorvertaling
naar de praktijk. Het doel van de opleiding is om in
de gemeente een missionaire cultuur te versterken,
en om vernieuwende initiatieven te stimuleren en
theologisch te begeleiden.
"Het woord ‘missionair’ roept vaak allerlei verwarringen op,", legt ds. Janneke Nijboer, opleidingscoordinator ‘Kerk naar buiten’, uit. "Toch is het voor
de lokale kerk en voor christenen een belangrijk en
mooi woord. Missionair-zijn is vanuit liefde in beweging komen ter wille van anderen namens de
Ander. Het woord verwijst naar een fundamentele
beweging in God, de bijbel, de kerk, de zendingsgeschiedenis, en de missionaire theologie."

● Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie:
540.000 euro

In 2021 wordt weer een landelijke huis-aanhuiscollecte gehouden. Kerk in Actie komt dan opnieuw in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, want de nood blijft hoog.
Aanmelden als collectant of als collectecoördinator
kan nu al via: kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in december 2020 heeft het prachtige resultaat van
540.000 euro opgebracht.
Meer dan 5.500 collectanten en 500 collectecoördinatoren hebben zich ingezet voor een beter leven
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

_____________________________________
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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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