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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.
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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
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tel. 4161303

Licht
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

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

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.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

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.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Privacy
De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de persoonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de
regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnementenadministratie en de adressering van de kerkbladen.
De administratie wordt vijf jaar bewaard.
Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere
kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits met
bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)

Tekst: Huub Oosterhuis
Liedboek, nr. 601
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Grote schoonmaak
Het wordt voorjaar. Tijd voor mens en natuur om weer ‘voor de dag’ te komen.
De eerste voorjaarsbloemen hebben al gebloeid. Na de sneeuwklokjes zijn nu de krokussen aan de
beurt en zelfs de narcissen koesteren zich al in de voorjaarszon.
Ook wij mensen mogen weer tevoorschijn ‘bloeien’. In deze speciale tijd werd al veel gewandeld,
maar het lijkt alsof de natuur ons nu nog meer naar buiten roept. Wijzelf hebben nog nooit eerder in
het voorjaar al zo veel gefietst.
Om écht zichtbaar te kunnen worden, moet er soms wel ruimte gemaakt worden. Niet voor niets staat
de tijd voor Pasen in het teken van opruimen,versoberen en vasten. Het niet-bruikbare moet als het
ware weg geveegd worden, zodat het waardevolle meer voorhanden komt.
Misschien herinnert u zich nog wel de tijd van de grote schoonmaak? Voor Pasen werd het hele huis
vaak op zijn kop gezet. Er werd van onder tot boven gewerkt. De kasten werden opgeruimd, de dekens geklopt en zelfs de muren en plafond werden voorzien van een nieuw kleurtje. Hoewel die
schoonmaak niet grootschalig meer gebezigd wordt, kan het nog steeds een heerlijk gevoel geven
om eens lekker de kasten door de spitten en flink wat weg te doen.
Behalve het huis loont het ook om je binnenste eens op te ruimen. De katholieke kerk kent van oudsher een traditie van vasten. Een periode van 40 dagen waarin er op verschillende fronten geminderd
wordt. Vasten is niet alleen maar een periode van minder snoepen. Bij het huidige vasten, gaat het
erom iets te laten wat je normaal gesproken wel graag doet. Zo wordt er geprobeerd de smartphone
wat vaker weg te leggen of niet door te werken tijdens de lunch, kortom tijd en ruimte overhouden
voor jezelf en wat van waarde is. Deze wijze van vasten heeft ook zijn weg breder in de geloofsgemeenschap gevonden.
Wanneer er letterlijk en figuurlijk meer tijd en ruimte komt, ontluikt er de kans om te ontdekken wat
werkelijk van belang is. Er komt meer zicht op wie je ten diepste bent of wilt zijn. Er komt ruimte voor
een ander en voor de Ander.
Voor veel bewoners in het verpleeghuis waar ik werkzaam ben, is de vastentijd langer dan 40 dagen
per jaar aanwezig. (een geruststelling, hiermee doel ik niet op de maaltijden en alle lekkernijen waarvan we mogen genieten). Een opname in het verpleeghuis maakt dat er steeds stukjes weg vallen
van het leven zoals dat geleefd werd. De zaken die in het verleden normaal waren om te doen, vallen
weg, bij gebrek aan ‘kunnen’. Er moet op verschillende fronten opgeruimd worden. De schil zoals een
mens die om zich heeft heen verworven, wordt stukje bij stukje weg gepeld. Blijft er dan nog iets
over?
Ja. En vaak blijkt datgene dat overblijft verrassend mooi en zuiver te zijn.
De kern van wie een mens ten diepst is, blijft altijd aanwezig. Ook wanneer er veel wegvalt, kunnen
ze nooit van je af nemen wie je bent. Jij - je volste ik - blijft bestaan.
Gekomen tot de kern, kan er weer ruimte komen voor nieuwe, andere groei. Dit is zeker geen gemakkelijke weg. Soms is het een kwestie van een stap vooruit en weer twee stappen terug. Maar stukje
voor stukje kan er een begaanbare weg komen om verder te gaan en weer, soms voor een moment,
tevoorschijn te bloeien.
Deze weg die - ook buiten het verpleeghuis - wordt bewandeld behoeven we niet alleen te gaan.
De allerhoogste geeft ons de kracht om, ook na een diepe, donkere winterperiode, weer voor de dag
te komen.
Hij zal ons weer aan het licht doen komen.
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Zo zwaar en droevig als wij zijn
Niet uit elkaars genade vallen
En doelloos en onvindbaar zijn.
Ik wens u allen een opgeruimd leven toe.
Marijke Verzendaal
Geestelijk verzorger Argos Zorggroep, regio Hoogvliet

KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 14 MAART 2021
Vierde zondag Veertigdagentijd

ZONDAG 28 MAART 2021
Palmpasen

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 Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering
Toegang op afspraak; max. 30 pers.
aanmelding (vrijdags); zie RK-rubriek
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Pater P.H. van der Veer
Eucharistieviering
Toegang op afspraak; max. 30 pers.
aanmelding (vrijdags); zie RK-rubriek
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

COLLECTEN:
Prot.
R.K.:

COLLECTEN:

1. KiA: binnenl. diaconaat in arme regio’s
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
Eigen parochie

Prot.
;
R.K.:

Agenda

ZONDAG 21 MAART 2021
Vijfde zondag Veertigdagentijd

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

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Pastor mw. L. Beenhakker
woord- en communieviering
Toegang op afspraak; max. 30 pers.
aanmelding (vrijdags); zie RK-rubriek

_________________________________________

Vast rooster

(tijdelijk geen activiteiten

Actueel
Donderdag 18 maart
Interkerkelijke Activiteiten Commissie: afhalen/bezorgen van sobere soepmaaltijden; zie
Actuele berichten hierboven. Keuze uit: broccolisoep of groentesoep.
Bestellen uiterlijk op dinsdag 16 maart via telefoon 4160071
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
11.00 uur. Uitzending vanuit de Dorpskerk. Een
gevarieerd programma ter versterking van de
onderlinge band (via internet: www.kerkhoogvliet.nl).
24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail
voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' - DRIE weken
(O).

Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:WD
Prot.
R.K.:

1. Diaconie
2. PKN-JOP: Paaschalenge
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

1. KiA-WD: hulp Javaanse boeren
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
Eigen parochie
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Woensdag 24 maart
14.00 uur Dorpskerk. Digitale uitzending van de
paasviering voor ouderen, georganiseerd door
de Protestantse Vrouwendienst (P)
Donderdag 25 maart
Interkerkelijke Activiteiten Commissie: afhalen/bezorgen van sobere soepmaaltijden; zie
Actuele berichten hierboven.
Keuze uit: bruine gevulde kippensoep of gevulde tomatensoep.
Bestellen uiterlijk op dinsdag 23 maart via telefoon 4160071
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).

▪ Meeuwenhof: mw. Marije Noorbergen
e-mail:m.noorbergen@argoszorggroep.nl
tel. 010-295 18 88
tel. 010-438 33 44

11.00 uur. Uitzending vanuit de Dorpskerk.
Een gevarieerd programma ter versterking
van de onderlinge band (via internet:
www.kerkhoogvliet.nl).
Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart

Jozua 5:2-12
Jozua 5:13–6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43
Jozua 11:1-15
Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-26

Nieuws uit Breede Vliet en Meeuwenhof
Breede Vliet en Meeuwenhof zijn volop in beweging.
Het is tijd om u daarover, via het kerkblad,
nader te informeren.
Wanneer u eens een ‘rondje Zalmplaat’ doet, zult u
zien dat op de plaats van de oude Breede Vliet een
mooi, nieuw gebouw herrezen is. De verwachting is
dat het gebouw in het tweede kwartaal wordt opgeleverd. Nadat het interieur ook is ingericht zullen de
eerste bewoners waarschijnlijk in de maand mei verhuizen. De nieuwbouw gaat plaats bieden aan 180
mensen. De bewoners van de huidige - tijdelijke Breede Vliet aan de Alverstraat (gebouw De Alver)
krijgen een nieuwe woonomgeving, maar ook zal
een deel van de bewoners Meeuwenhof meeverhuizen. Er zijn meer verschuivingen binnen onze zorgorganisatie. De bewoners van de Klepperwei-Rhoon
hebben, in afwachting van hun nieuwbouw, inmiddels ook een plekje gevonden in Hoogvliet.

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)

We kijken echt ernaar uit om het nieuwe gebouw te
gaan betrekken voor wonen en werken. Maar verhuizen is niet altijd even makkelijk. We moeten afscheid nemen van de plaats waar we kort of langer
hebben gewerkt en gewoond. Er ligt het spreekwoordelijke lief en leed.
Het was een intense periode, zeker vanaf het moment dat, in maart 2020 voor de eerste maal het coronavirus in ons huis uitbrak. Dit is van grote invloed
geweest op bewoners, maar zeker ook op de collega’s. We zullen in het oude gebouw veel achterlaten, maar de ervaringen van de afgelopen maanden
zullen ook zeker in ‘onze rugzak’ mee-

Mw. Ria H.A. Lith-Soumang
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
(Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. M. van Gemert-van der Leer
Breede Vliet / Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers
▪ Breede Vliet: mw. Marijke Verzendaal
e-mail: m.verzendaal@argoszorggroep.nl
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verhuizen. We nemen ook de mooie en liefdevolle
herinneringen mee, zodat we krachtig een nieuwe
start kunnen maken.
Als geestelijk verzorger zijn we nauw betrokken bij
de verhuizende bewoners. Op iedere afdeling komen we samen in een ontmoetingsgroep rondom
het thema ‘verhuizen’. Dat betekent dat we met elkaar in gesprek gaan of op een andere manier contact leggen. Zo bereiden we met elkaar ons voor op
hetgeen gaat komen.
Wanneer de precieze data van verhuizen bekend
zijn, zal ik u dat melden. Ik denk dat ik namens de
bewoners spreek, dat ze het fijn vinden, wanneer u
ook in uw hart en gebeden in die tijd aan hen denkt.
Voor we verhuizen mag het eerst nog Pasen worden. We zijn blij dat er een mooie samenwerking tot
stand zal komen tussen Breede Vliet - Meeuwenhof,
de Dorpskerk en haar technici en de predikanten.
Daar waar we rond de kersttijd ‘in huis’ voor onze
bewoners een gefilmde kerstboodschap mochten
verspreiden, gaan we nu op locatie een korte viering
opnemen. Deze ‘Paasfilm’ zal in de dagen rondom
Pasen ingezet worden. De film kan in de huiskamer
vertoond worden op een laptop of - waar aanwezig
- op een smart-tv. Maar ook kan de Paasboodschap
individueel doorgegeven worden, in een ontmoeting
met een bewoner op de eigen kamer. Misschien dat
u, als bezoeker, met uw naaste, zo samen Pasen
kunt vieren!
Op verschillende manieren kan zo het goede nieuws
van Pasen klinken! Wanneer mogelijk zullen we ook
in de dagen rondom Pasen op de afdelingen een
huiskamerviering houden. Maar zoals we de afgelopen maanden steeds weer gemerkt hebben, moeten
we soms per dag schakelen in hetgeen we kunnen
(bieden), daarom is de Paasfilm een goede ondersteuning. De goede boodschap van licht en leven
kan immers niet vaak genoeg weerklinken !
Samen met onze muziektherapeut en collega welzijn, (zij zorgen voor muziek en zang), kijken we uit
naar de opnamen in de Dorpskerk.
Na de herdenkingsfilm en de kerstfilm wordt dit onze
derde film. Corona heeft ook aan ons werk als geestelijk verzorger een andere, extra inhoud gegeven.
En dat is, ondanks alles, wel iets om bij
stil te staan, dankbaar en blij mee te zijn !

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

_________________________________________

Digitale vieringen
Protestant
▪ meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN (EO, zondag, 9.20 uur, NPO2).
▪ op GrootNieuwsRadio ‘s zondags om 10.00 uur.
Rooms-katholiek
▪ zondag 10.00 uur: viering KRO-NCRV, NPO 2.
▪ elke dag een mis en dagsluiting gestreamd.
▪ 9.00 en 19.00 een viering via Radio Maria
(zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur).

_____________________________________

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
▪ De Zonnebloem’, Afdeling Hoogvliet.
Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburg, tel. 4723828.
Secretaris: mw. J. Hage, tel. 4169693
e-mail: zonnebloemhoogvlietsecretaris@gmail.com
Penningm.: dhr. A. Wakkermans, tel. 06-13046541;
bankrekening: NL38 RABO 0302 8300 73.

In het volgende kerkblad zullen we meer informatie
over de verhuizing geven. Ook hopen we u dan een
‘link’ te kunnen geven naar de Paasfilm. Zo kunt u,
op afstand, een stukje verbonden zijn met het leven
en werken in het verpleeghuis.
Wanneer u in de tussentijd vragen of opmerkingen
heeft, kunt u zelf contact opnemen met één van de
geestelijk verzorgers van de regio Hoogvliet. Onze
contactgegevens vindt u terug in het kerkblad.
Ook namens collega Marije, een warme groet,

▪ Stichting Wijkbus Hoogvliet/Pernis
Middenbaan Noord 43, 3191 EM, tel. 010-760 22 33;
bereikbaar: maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur;
e-mail: swhp@hotmail.nl

▪ Klusjes? Graag! Heeft u kluswerk voor binnen of buiten? Dan kunt u bellen met de heer Jasja Arzumanian:
telefoon 4720068 of 06-51019423

Marijke Verzendaal, geestelijk verzorger,
Argos Zorggroep, locatie Hoogvliet
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Er bestaat geen geneesmiddel tegen deze ziekte.
Maar de kinderen kunnen wel ingeënt worden tegen
de infecties die ze kunnen krijgen. In dit geval betalen de ouders de consulten voor de kinderen (CFA
2500 per kind ofwel € 3,80) en betaalt het Clarafonds de kosten van de vaccinaties.
● Drie geestelijk gehandicapte kinderen:
Geestelijk gehandicapte kinderen moeten naar de
speciale school (Ecole Envol). Maar die school ligt
te ver van waar zij wonen. De ouders moeten overdag werken, vaak hebben ze een eenvoudig baantje, zoals tomatenverkoper op de markt.
Het Clarafonds betaalt de taxikosten voor de kinderen (per taxi-motor) en het eten tussen de middag
op school. Elke week komen de ouders bij de chefarts het geld halen.

Dank
Lieve mensen,
Begin december kreeg onze dochter Judith te horen
dat zij een kwaadaardige hersentumor had. Wij hebben dat vreselijke bericht gedeeld met onze familie,
vrienden en bekenden en dit bericht kwam ook in
onze gemeente terecht.
Op 16 december werd ze geopereerd en werd er
een deel van de tumor verwijderd. Ze heeft die operatie wonderbaarlijk goed doorstaan. In januari begon de bestraling en de chemotherapie en tegen de
tijd dat u dit leest is de bestraling afgelopen en moet
ze nog een jaar lang maandelijks één week lang
chemo krijgen.
Vanaf het moment dat bekend werd dat zij ernstig
ziek was ontvingen wij en zij van velen van u kaarten, mailtjes, bloemen en telefoontjes. Het waren er
zoveel dat het ondoenlijk is iedereen persoonlijk te
bedanken.
Daarom doen we dat bij deze: “heel hartelijk dank
voor al uw lieve woorden en uw gebeden”.
Rein & Ria Hallema

Dorpskerkuitzendingen
Donderdagochtenden, 11.00 - 12.00 uur
Heel erg blij was ik dat er totaal wel 87 kijkers waren op 25 februari; met meekijkers wellicht wel tegen de 100. Ik kreeg zelfs telefoontjes en nog leuker: iemand met een idee
Nu vooruit programma’s noemen heeft geen zin. Ik
probeer dat op de laatste dia in de uitzending op de
zondag te doen.
Donderdag 4 maart kreeg ik net voor de dienst bericht dat mijn zuster in het ziekenhuis lag; het was
ernstig. Halverwege de uitzending ontstond er een
enorme storing. We besloten toen de zaak helemaal
opnieuw op te starten en verder te gaan waar we
gebleven waren.
Rein Hallema nam het over om de film 'de beleving'
te laten zien en de afsluiting te doen. Zelf ben ik toen
naar het ziekenhuis gegaan.
Er waren deze dag weinig kijkers wellicht ook vanwege de storing. Teleurstellend vooral omdat de
mooie natuurfilm gratis vertoond mocht worden.
Hopelijk kunt en wilt u alles op een later tijdstip nog
eens terugkijken.
Harry Wols

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

In de Veertigdagentijd
● Soepmaaltijden
U kunt soep afhalen of thuis laten
bezorgen. In principe is de soep gratis, maar ú spaart geld uit voor een
maaltijd. Dat geld mag u afgeven
aan degene die de soep bij u brengt
of bij wie u hem ophaalt. En zó kunt
u met uw bijdrage het goede doel
steunen; zie hierna..
U kunt de soep als volgt bestellen:
▪ Donderdag 18 maart: broccoli- of groentesoep
bestellen vóór 17 maart - tel. 4160071
▪ Donderdag 25 maart: gevulde kippensoep of
gevulde tomatensoep
bestellen vóór 24 maart - tel. 4160071

Rommel- en Snuffelmarkt
Onze ‘markt’ noemen wij ook wel eens ons ‘winkeltje’. Daarom het volgende idee:
U kunt een telefonische afspraak maken om een
kwartier langs te komen ‘snuffelen’ Per afspraak 1
persoon of 2 personen uit hetzelfde huishouden.
Mondmasker verplicht.
U bent welkom op woensdagmorgen tussen 10.00
en 12.00 uur. Ook andere tijdstippen zijn in overleg
mogelijk.
▪ Jan Groot Bramel,
tel. 06-38222469
▪ Martin Sundquest,
tel. 010-4166675

● Soep voor het goede doel: Clarafonds

Met de soepmaaltijden steunen we de Stichting Kinderhulp Togo. De stichting doet preventief onderzoek bij kinderen en helpt financieel waar nodig.
middels het Clarafonds.
Twee voorbeelden:
● Twee kinderen met ernstige sikkelcelanemie:
In een gezin met vijf kinderen zijn er twee die een
ernstige vorm van sikkelcelanemie hebben. Uiteindelijk maakt de ziekte de milt kapot en het kind sterft
aan een eenvoudige infectie.
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zorg zoals u dat thuis gewend bent.
Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.

The Passion 2021

Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter en zijn toegankelijk voor
iedereen. Een predikant of geestelijk verzorger verzorgt de viering en is beschikbaar voor een
goed gesprek als u daaraan behoefte heeft.

(Bron: www.protestantsekerk.nl)

Het paasevenement wordt op donderdag 1 april live
door KRO-NCRV uitgezonden vanuit Roermond en
heeft het actuele thema #ikbenervoorjou.
The Passion is dit jaar vertrouwd én vernieuwd: zo
is er een zeer gevarieerde cast, een virtuele processie en materiaal om thuis door te praten over de
thema’s als vriendschap, familie en gemis.
Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vervullen dit jaar
de rollen van Jezus en Maria. De Verteller is Humberto Tan. Acteurs Leo Alkemade en Tygo Gernandt
vertolken de rollen Petrus en Pilatus. Artiest Rob
Dekay kruipt in de huid van Judas en presentatrice
Anita Witzier haalt als verslaggever verhalen uit het
hele land op en doet verslag van de virtuele processie.
Voor het eerst zullen tijdens het evenement een
aantal Nederlandse vertalingen van Engelstalige
hits te horen zijn.
Thuis meebeleven
Dit jaar is Roermond de gaststad van The Passion.
Omdat fysieke aanwezigheid van publiek niet mogelijk zal zijn, wordt The Passion interactiever en kan
de kijker via thepassion.kroncrv.nl onderdeel zijn
van de elfde editie van het paasevenement
Op ikbenervoorjou.nl komen daarnaast video’s en
gespreksmateriaal beschikbaar om in kleine groepjes samen door te praten over de thema’s die aan
bod komen. Benieuwd naar de liedjes die gezongen
zullen worden? Bestel dan alvast de gratis cd met
een exclusief voorproefje, waaronder het lied ‘Als ik
jou zie in de hemel’ (vertaling van ‘Tears in Heaven’)
door Trijntje Oosterhuis.
The Passion wordt op Witte Donderdag 1 april live
uitgezonden om 20.30 uur door KRO-NCRV op
NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start.

Accommodaties
In 2021 zijn er vier (geheel of deels) aangepaste vakantieaccommodaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle hotels zijn sfeervol, prachtig gelegen
midden in de natuur en met een ruim aanbod van
bezienswaardigheden en uitstapjes. Ook kunt u kiezen voor een van de vier vakanties op het aangepaste vaarvakantieschip ‘De Prins Willem
Alexander’.
Meerdere doelgroepen
Naast de vakanties voor senioren (met of zonder
zorgbehoefte), en eventuele mantelzorger, organiseert Het Vakantiebureau ook vakanties voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie, mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een visuele beperking en mensen
met een meervoudige beperking.
Programma
Er is volop keuze in het activiteitenprogramma, zoals een excursie, diverse workshops, een spelletje
spelen of genieten van een muziekoptreden.
U kunt ook lekker eropuit gaan om te winkelen of
een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de omgeving maken. Onze vrijwilligers
gaan graag met u mee! Uiteraard is er ook
voldoende ruimte voor uw eigen wensen.

Vakanties met aandacht
Voorzichtig weer denken aan een zorgeloze vakantie?? Hebt u ook zo’n zin om weer eens ergens
anders aan te denken dan alleen maar aan Corona?
Misschien denkt u dan heel voorzichtig al aan een
zorgeloze, begeleide vakantie met aandacht van
Het Vakantiebureau.

Vrijwilliger
Wilt u als vrijwilliger meewerken? Graag!. Ga voor
info naar de website: www.hetvakantiebureau.nl

Als u graag op vakantie wilt in Nederland, maar ertegenop ziet de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 70 vakanties van Het Vakantiebureau. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de
diverse activiteiten.

Contactpersoon
Wilt u nadere informatie of hulp bij aanmelden, bel
de contactpersoon voor Hoogvliet:
Riet van der Werf, tel. 0640019872; of kijk alvast op
de site: www.hetvakantiebureau.nl
_________________________________________

Heeft u zorg nodig? Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de
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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

‘Bij vasten gaat het niet om spierkracht,
maar om wilskracht’

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

De Veertigdagentijd staat weer voor de deur. Het
eerste wat bij het woord ‘vasten’ in onze gedachte
komt is het laten staan van voedsel, en hoewel dit
erg kan helpen bij het bezinnen, is dit zeker niet de
enige manier.
Vasten kan ook betekenen dat wij ons iets onthouden waar wij in het dagelijks leven aan gehecht zijn.
Denk bijvoorbeeld aan internetten, veel met onze telefoons bezig zijn om maar op de hoogte te blijven
van alle berichtjes op Facebook en Instagram, maar
ook bijvoorbeeld een dagelijks biertje of wijntje voor
het eten, enzovoort. Als het iets is wat wij lastig vinden om een tijdje niet te doen, weet u dat het goed
is om dit juist eens iets minder te doen in de vastentijd of zelfs om ons ervan te onthouden.
Van oudsher is het ook gebruikelijk om geld dat wij
besparen door sober te eten, te doneren aan de
mensen die het minder hebben èn om meer tijd en
aandacht te hebben voor God. Dus in plaats van ons
bezig te houden met bijvoorbeeld Social Media, zouden we meer tijd kunnen besteden aan onze relatie
met Hem door te bidden of te lezen in de Schrift.
Geld doneren doen we nog steeds via de vastenactie in onze parochies. Vorig jaar hadden zij het project ‘Werken aan je toekomst’ dat door het coronavirus deels in het water gevallen is.
Daarom zetten zij dit project dit jaar voort.

● 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
• 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.

‘Werken aan je toekomst’ staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Zij ondersteunen kansarme mensen om
hen op deze manier een betere toekomst te geven.

• 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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Een beetje zoals een missionaris ooit zei: “Je moet
die mensen geen vis geven, maar leren vissen, zodat ze zelf in hun behoefte kunnen voorzien.”

Deze openstelling doen we in overleg met de beheercommissies en voorlopig alleen in de grotere,
goed geventileerde kerken, waar we op ruime afstand van elkaar kunnen zitten en de uitreiking van
de communie vanachter het scherm gebeurt, om
een zo verantwoord mogelijke communiegang te
verkrijgen. Daarbij blijft de zorg voor de gezondheid
en veiligheid van kerkgangers, vrijwilligers en voorgangers voorop staan.

Normaal gesproken collecteren wij alle zondagen in
de Veertigdagentijd, maar vanwege de lockdown
kan dit nu nog niet. Wij nodigen u nu van harte uit
om dit jaar zelf uw bijdrage over te maken aan de
Vastenactie. Om naast het vasten op een manier zoals dit voor u goed werkt, ook bij te dragen aan hulp
in de nood van mensen.
U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken naar
bankrekening NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Mocht u meer willen weten over de projecten van
Vastenactie dan kunt u terecht op hun website:
www.vastenactie.nl. Hier vindt u ook een link om te
doneren.

Concreet houdt dit in dat er in de volgende kerken
weer gevierd zal worden, conform het rooster:

Wij wensen u een goede Veertigdagentijd toe en
wensen u veel sterkte en Gods zegen in deze lastige
tijd. Een tijd die voor veel mensen al als vasten
wordt ervaren. Wij hopen desondanks toch dat u dit
mooie project wilt ondersteunen.

Brielle
zondag 09.30 uur
Hellevoetsluis in verband met werkzaamheden
nog even uitgesteld.
Hoogvliet
zondag 09.30 uur,
maandag- en donderdag 10.00 uur
Rhoon
zondag 11.15 uur,
vrijdag 10.00 uur
Rozenburg
dinsdag 19.00 uur
(alleen doordeweekse vieringen)
Spijkenisse
zondag 09.30 uur
(tevens uitzending via livestream)

Hartelijke groet, namens het pastoraal team,
diaken Steef Lokken

Dit openstellen doen we conform het nu geldende
protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’:
● Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een
viering, exclusief bedienaren.
● Reserveren blijft nodig via het voor u bekende
systeem.
● Er geldt een dringend advies dat aanwezigen bij
verplaatsingen in het gebouw een mondkapje
dragen (dus ook als u naar voren loopt om de
communie te ontvangen).
● Zang (samenzang is niet toegestaan, maximaal
4 voor cantors, dit geldt ook voor kinderen).
● Geen koffie drinken na afloop van een viering.
● Na afloop niet in groepjes napraten.
● Geen gezinsviering of kinderwoorddienst.
● En natuurlijk houden we ons aan de algemene
maatregelen: 1,5 meter afstand, behalve huisgenoten, nies of hoest in elleboog, ontsmet handen
en bij klachten thuisblijven.

Hervatting kerkbezoek
Beste parochianen,
Het pastoraal team wil u allereerst hartelijk danken
voor uw geduld, uithoudingsvermogen en gebed nu
ons parochieleven door de corona pandemie voor
de tweede maal stilgelegd is. We kijken terug op
bijna een jaar corona maatregelen, die ons allemaal
zwaar vallen. We hebben afscheid moeten nemen
van dierbaren, sommige mensen herstellen maar
moeizaam van het virus, jong en oud dreigen te vereenzamen en we missen allemaal de ongedwongen
contacten met elkaar.
Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek
er niet alleen in de samenleving uit, ook in parochies
klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte om te vieren en om elkaar te ontmoeten
wordt groter. Maar het coronavirus is helaas nog niet
weg; het lijkt erop dat we voorlopig nog moeten leren
om met het virus te leven. Laten we erop vertrouwen
dat wij dit met elkaar en met behulp van onze goede
God, ook op een verantwoorde manier zullen doen.
In de persconferentie van dinsdag 23 februari werd
aangekondigd, dat er in de samenleving voorzichtige stappen gezet gaan worden om bepaalde
coronamaatregelen te versoepelen.

We benadrukken het belang in onze parochie zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen.
Wij verzoeken u verder op de website van de parochie te kijken voor de meest actuele situatie en voor
het reserveren van een plekje in één van de
vieringen.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de
coronamaatregelen wordt u zo snel mogelijk op de
hoogte gebracht en zal dit ook op de website geplaatst worden.
Afhankelijk van de situatie rond of kort na Pasen en
wordt bekeken of we nieuwe stappen kunnen ondernemen om de kerken verder open te stellen.

Het pastorale team heeft daarom besloten gefaseerd vieringen op te starten in aanwezigheid
van maximaal 30 parochianen.
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Aan het kruis bidt Jezus woorden uit psalm 22: ‘Mijn
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Matteus 27,46). En van Jezus wordt met de woorden uit
psalm 118 gezegd, dat Hij de steen is die door de
bouwlieden werd verworpen en de hoeksteen werd
(Handelingen 4, 11). Ook in de brieven van Paulus
komen veel woorden uit de psalmen voor (bijvoorbeeld Romeinen 4, 7-8 of 1 Korintiërs 15, 27).” De
bisschop benadrukte: “De psalmen mogen onderdeel zijn van je gebedsleven en je geloofswoorden.”
De Tour of Faith werd afgesloten met gezamenlijk
gebed en voorbeden. De volgende Tour of Faith
vindt plaats op Palmzondag.

Wij kijken ernaar uit weer samen met u te mogen
vieren! Daarom sluiten wij met een welgemeend:
TOT ZIENS!
Pastoraal Team Parochie
Nicolaas Pieck en Gezellen

Nieuws uit het bisdom
Tour of Faith
“Met de woorden van de psalmen
kun je bij God terecht”
Op zondag 28 februari startte de (online) Tour of
Faith over de psalmen. Desiree Bühler, medewerker
jongerenpastoraat, opende de bijeenkomst en nodigde de jongeren uit te vertellen hoe het met ze
gaat in coronatijd. Daarna hield bisschop Van den
Hende een korte catechese over de psalmen als opmaat tot gesprek.
Het woord psalm komt van het Griekse ‘psalmos’,
dat betekent: lied gezongen onder begeleiding van
het tokkelen op een snaarinstrument. Het boek van
de psalmen kan worden onderverdeeld in vijf verzamelingen, steeds afgesloten met een lofprijzing aan
God. Er zijn verschillende psalmsoorten. Een veel
voorkomend type is het lof- en danklied.
De bisschop noemt onder meer ook de klaag- of
smeekpsalmen en de vertrouwenspsalmen.
“In het psalmboek wordt het woord van God tot gebed van de mens”, geeft de bisschop aan, omdat ze
zo verbonden zijn met ons leven als mens, komen
de psalmen ook te spreken over teleurstelling,
angst, gebrek aan vertrouwen en je schuldig voelen.
Met de woorden van de psalmen kun je ook dan bij
God terecht en je hoop stellen op
zijn nabijheid en liefde.”

_________________________________________

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

De jongeren zochten daarna in hun Bijbel of via internet een psalmtekst op die een bijzondere betekenis voor ze heeft. Bijvoorbeeld psalm 139, omdat die
aangeeft dat God overal nabij is, waar je ook gaat of
staat: “Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij, Gij weet
van mijn zitten, mijn opstaan.”
Een andere deelnemer komt via een liedtekst uit bij
een psalm: Een smekeling zo kom ik tot uw troon
(vrije tekstbewerking psalm 119). “Ik moet me er
misschien wat meer in verdiepen in deze Veertigdagentijd”, zei weer een ander, “want ik ben er eigenlijk
niet zo goed mee bekend.”
Niet alle psalmen zijn even makkelijk leesbaar of
herkenbaar, gaf de bisschop aan, je moet er vaak
wat op kauwen en ze ook herkauwen (‘ruminare’),
zoals de monniken in de kloosters doen die elke
twee weken alle psalmen bidden.

BESTUUR
Beheercommissie Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325.;
e-mail: leonjanssen126@kpnmail.nl;
overige leden: mevrouw Norayda Maduro en de heren
Nico Bijlsma en Wim Middendorp.
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.
Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

“Jezus leefde met de psalmen”, zei de bisschop.
“Woorden uit de psalmen keren terug in zijn persoonlijk gebed en in zijn boodschap aan de mensen.
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DIACONIE
Contact: dhr. Nelson Evertsz, tel. 4723989

Landelijk kerknieuws

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.

● Pauselijke boodschap

Veertigdagentijd een tijd om geloof, hoop en
liefde te hernieuwen

Uit de deelparochie

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

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus
Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering
te houden: “Jezus die zich heeft vernederd, gehoorzaam
werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). In
deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten
wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met
een open hart de liefde van God, die ons verandert in
broeders en zusters in Christus”, zegt de paus.

Om een viering in de Mariakerk bij te wonen dient
u zich telefonisch bij het secretariaat aan te melden
op vrijdag tussen 9:00 uur en 11:00 uur via telefoon: 010-472 31 15 (gebruik geen voicemail!)
Zo. 14 mrt.
09.30 uur
Priester:
Lector:
Koster:
Ontvangst:
Reiniging:
Ma. 15 mrt.
Do. 18 mrt.
Zo. 21mrt.
09.30 uur
Voorganger
Lector:
Koster:
Ontvangst:
Reiniging:

de

Zondag door het jaar.
Eucharistieviering
pater Y. Konchenko
mw. T. van der Ende
dhr. C. Hendriks
mw. Sleiffer, dhr. Middendorp
dhr. en mw. Sleiffer, dhr. T. van Schöll
10.00 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering
de
Zondag door het jaar.
woord- en communieviering
pastor mw. L. Beenhakker
dhr. C. Hendriks
dhr. L. Janssen
dhr. Th en A. van Schöll
dames Gliniorz

Hij schrijft in zijn boodschap: “Wij hernieuwen in de Paasnacht onze doopbeloften om dankzij de werking van de
Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren
te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat,
zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven,
geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens,
de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen,
bezielt.”
Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een
voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd: “De weg van de armoede en onthouding (het
vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk
vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.”
De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd ieder moment van het leven een tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Moge de oproep om de
Veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering,
gebed en samen delen, ons helpen, zowel als gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat
komt van de levende Christus, de hoop die door de adem
van de Geest wordt bezield, en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de Vader is”,
aldus de paus.

Ma. 22 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 25 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering

Personalia: zie bladzijde 13/14.
E-mailadres
Hebt u nog eraan gedacht?
U kunt uw e-mailadres doorgeven naar het
e-mailadres van de
Mariakerk: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl

(Bron: parochiebladenservice)

_____________________________________

_________________________________________
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Goede doel bij soepmaaltijden: Kinderhulp Togo
Bouw nieuwe leslokalen (zie bladzijde 7)

HetVakantiebureau: Vakanties met Aandacht
Onder andere een vaarvakantie (zie bladzijde 8)
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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

▪ 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.

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33

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

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

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)

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

● 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.

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.

● Kerk

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

▪ 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 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.

• 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.

• 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.
•

● Beheer gebouwen
▪ Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.

Doopbediening

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

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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Hulpverlening

jaren wegens krimp op een jaarlijkse teruggang. De
toezegging van 2020 was: € 152.212.
Wij zijn erg blij om u te kunnen melden dat op dit
moment (24 februari) de stand aan toezeggingen is:
€ 149.900. Daarvoor willen wij u een groot compliment geven.
Dat betekent niet dat er geen financiële zorgen bestaan. Het tekort op de begroting dit jaar bedraagt:
€ 77.000. In een steeds ouder wordende gemeente
met weinig jonge leden, is het elk jaar
weer de vraag wat er toegezegd wordt.
Namens het college van kerkrentmeesters,
de bijdragenadministrateurs
Dory Hendriks Berendsen
Jaap Ottink

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

Website
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.

Paascollecte - bezorghulp

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.

Rond Pasen wordt in de meeste kerken, ook bij ons,
de paascollecte gehouden.. De opbrengst komt ten
goede aan ons eigen kerkelijk werk.
Binnenkort ontvangt u een envelop met daarin een
acceptgirokaart. Wij vragen u of u onze gemeente
wilt steunen door een gift te geven via deze acceptgiro.
Uw bijdrage wordt van harte op prijs gesteld.

In de gedrukte editie zijn de rubrieken met privacygegevens bijeen gezet op een afzonderlijke bladzijde.

Hulp bij bezorging
Daarnaast vragen wij uw hulp bij de bezorging van
de enveloppen; er behoeft niets opgehaald.
Op zaterdag 27 maart tussen 11.00 en 12.00 uur
liggen deze enveloppen voor u klaar in de Dorpskerk. Bij voorbaat hartelijke dank daarvoor!

Ambts- en taakdragers
Op 14 maart: mw. Van Delft, dhr. Snel
Lector: dhr. Snel
Pianist: dhr. Sonneveld
Beeld en geluid: dhr. Verwoerd
Op 21 maart: mw. Vervat, dhr. Wols
Organist: dhr. Van der Padt
Lector: mw. Groenendijk
Beeld en geluid: mw. Bakker

Het College van Kerkrentmeesters

Paasfeest PVD - 24 maart
Op woensdag 24 maart hopen we op dezelfde wijze
als we het Kerstfeest van de PVD vierden, ook het
Paasfeest van de PVD uit te zenden via het digitale
kanaal. Als vanouds met een aantal lezingen, gedichten en mogelijk nog op andere wijze.
In deze viering gaat Harry Wols voor en doen enkele
dames van de PVD, het welkomstwoord en de
afsluiting, de lezingen en de gedichten.

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

Het feest van de opstanding en alles wat daaraan
vooraf ging, zal uiteraard net als andere jaren de
aandacht krijgen. We zijn dankbaar dat deze moderne tijd toch de mogelijkheid biedt met elkaar, zij
het niet lijfelijk, het leven en sterven en daarop volgend de opstanding van Christus onze Heer aandacht te geven. We hopen dat u ons volgt via laptop,
tv, kerkradio of tablet of zelfs de smartphone
Wij kijken ernaar uit.

Actie Kerkbalans 2021
Namens het College van kerkrentmeesters willen wij
graag onze dank uitspreken aan iedereen die heeft
bijgedragen aan het slagen van Actie Kerkbalans
2021.
Waar het allemaal om draait, is wat er uiteindelijk
aan toezeggingen binnenkomt. Gezien de leeftijdsopbouw van onze gemeente rekenen wij al enkele

De Protestantse Vrouwendienst
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werkt om meer dan 120 pakketten af te geven binnen de regels tegen corona. Op de vroege ochtend
wordt er naar Spijkenisse gereden om nog extra dingen op te halen die in de pakketten gaan.
Petje af en alle lof voor de medewerkers!
Namens de diakenen wens ik u gezondheid en een
mooie tijd van bezinning.
Marieke Groot Bramel

DiacoNieuws
Waar ik het vorige stukje nog schreef met sneeuw
en ijs op de achtergrond lijkt het nu wel voorjaar. De
vogels zijn druk op zoek naar een partner en met het
bouwen van hun nest. Al vroeg in de morgen zingen ze hun hoogste lied.

● Collecten

■ 21 februari : (Avondmaal) - Kerk in Actie
Voor een project van Kinderen in de Knel

Voor ons is het de tijd van bezinning. Ik lees en hoor
om mij heen dat steeds meer mensen zich bewust
zijn van de 40dagentijd. De tijd ook om stil
te staan bij hoe wij christenen willen zijn.
● Voor de Paasgroeten-actie vragen we uw hulp.

40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou
In de veertigdagentijd staan we stil bij
het leven van Jezus. Hij inspireert ons.
Als ultieme daad van goedheid gaf Hij
zijn leven en stond Hij op uit de dood.
De hoop die dát geeft, geven we door:
door barmhartig te zijn en goed te
doen. Samen zijn we Kerk in Actie.
■14 maart 2021 Kerk in Actie
Ondersteuning Diaconaat in arme regio’s
Armoede in Nederland is een groeiend probleem.
In regio’s als Groningen, Limburg maar ook andere
gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier
vaak over van generatie op generatie.
Er is weinig werk en er zijn
weinig voorzieningen om
kansarme jongeren op te
vangen. Kerken willen graag
helpen bij alle problemen die
hiermee samenhangen. Ze
starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties.
Ze laten kwetsbare gezinnen
letterlijk niet in de kou staan
en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet
veel financiële middelen.
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in
Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.
Geef in de collecte of maak uw gift over via bankrekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. Diaconaat Nederland,

Onze diaken Marianne van der Maar heeft 70 kaarten besteld die wij naar gevangenen kunnen sturen.
Een kaart voor de gevangenen zelf en een met postzegel die de gevangenen zelf kunnen versturen. Als
u wilt meedoen belt u mij dan (4380618).
Ik kijk dan of er nog kaarten beschikbaar zijn.
● Zoals u misschien al gezien heeft is er op donderdagochtend om 11.00 uur een uitzending vanuit de
Dorpskerk. Diaken Harry Wols is hierbij betrokken
en zal ook aandacht aan de Paasgroetenactie besteden.
● Als het kerkblad uitkomt heeft u nog drie donderdagen om met de soepactie mee te doen. Ik kan het
u aanbevelen, evenals het doel van de actie Stichting kinderhulp Togo (zie bladzijde 7).
● Nog een actie die er aankomt is de loterij. De trekking is op 23 april. Heeft u nog ergens een ongebruikt cadeau, dan kunt u dat brengen bij Liesbeth
van Delft of Riet Groenendijk; u leest de gegevens
terug in het vorig kerkblad. Zoals u al heeft kunnen
lezen is het doel en thema van de loterij:
‘Kerken wereldwijd komen in actie bij corona’.
Ik hoop dat u intussen ook gevaccineerd bent tegen
corona, zodat u niet meer bang hoeft te zijn ernstig
ziek te worden. We bidden dat er weer ruimte kan
komen om elkaar te zien en te ontmoeten. Ook wij
als diakenen komen niet fysiek bij elkaar, maar u ziet
dat er toch nog veel gebeurd op
diaconaal gebied.

■ 21 maart 2021 Kerkinactie
Beter inkomen voor Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De
Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om cooperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs
voor hun producten krijgen.

● Een ding wil ik daar nog uitlichten en dat is de
Voedselbank. Er wordt iedere vrijdag keihard ge
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De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw
bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd
kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn
aangelegd, hebben de boeren de komende
jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.

wel gespeld als naoberschap) kleur geeft aan de samenleving.
Ik denk niet dat wij in de grote stad het zo slecht doen.
Ik hoor vele verhalen van omzien naar elkaar, van
wat ik dan ook maar noaberschop zal noemen. Maar
we moeten het soms wel wat verder weg zoeken en
er zelf achteraan gaan. Het is niet de naaste buur die
vanzelfsprekend de helpende hand moet bieden,
maar we ervaren dit omzien naar elkaar wel. Dat kan
binnen de kerkelijke gemeenschap zijn, maar ook
langs de meer toevallige lijntjes van kennissen die we
hebben. En dan valt op dat er niet altijd van die lijntjes
zijn, of alleen maar heel zwakke lijntjes, of soms maar
heel weinig lijntjes. Ik bedoel maar, een buur heb je
altijd. Maar als je buren niet de aangewezen naasten
zijn, dan is het echt wel minder zeker dat je dergelijke
naasten hebt. Een sociaal netwerk om je heen ontbreekt nogal eens. Dan komt de isolerende kracht
van de pandemie in
de grote stad harder aan.
Kerkgang straks
Dit is trouwens ook de reden dat ik me minder zorgen maak over de kerkgang na afloop van de pandemie. Wij gaan niet alleen voor ons spirituele leven
naar de kerk. We doen dat ook vanwege de sociale
contacten. Natuurlijk gaat het om Lied, Schrift, Gebed en Inkeer. Maar minstens zo sterk gaat het om
de onderlinge verbondenheid. In dorpen heeft men
die verbondenheid ook wel buiten de kerk om. Wij
aanzienlijk minder. Daarom ben ik nog niet zo bang
dat de kerk een stuk leger zal zijn als we weer ‘mogen’, een zorg die collega’s uit de noabergebieden
zeker hebben. Zij vrezen dat de digitale verbondenheid makkelijk in de plaats komt van de verbondenheid in het kerkgebouw. Ik kan me natuurlijk vergissen, maar ik denk dat digitale verbondenheid in de
meer stedelijke omgeving niet sterk genoeg is om
de sociale verbondenheid te beleven. Daarvoor
moeten wij bij elkaar komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de kerkgang zich wel weer herstelt.
Nu heb ik stiekem wel het gevoel dat we ons een
beetje in een win-winsituatie bevinden. Er kijken en
luisteren op elke zondag meer mensen dan er voor
de crisis in de kerk zaten. Dat zien we aan de kijkcijfers. Stel nou dat er toch minder mensen terugkomen’. Dan blijven we met de thuiskijkers vast nog
wel digitaal verbonden, meer dan voor corona. Dat
zou betekenen dat we aan belangstellenden
hebben gewonnen. Win-win dus.
Maar het liefst zie ik zoveel mogelijk mensen weer
terug vanaf het moment dat het weer mag. Tjonge,
wat mis ik iedereen. En ik weet dat ik niet de enige
ben. Hopelijk kan het weer snel!
Cadeau
Ik kan trouwens alvast iets moois melden; ik mag
een cadeau in ontvangst nemen waar de hele gemeente van mag meegenieten. In de Paasviering
zal er muzikale inbreng zijn van feestelijke kwaliteit

Helpt u mee? Met de opbrengst van deze collecte
steunt Kerk in Actie Javaanse boeren een beter inkomen te verwerven.
Geef in de collecte of maak uw gift over via bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Indonesië maart.

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag 26 maart
Voorjaarsvakantie, corona in het nieuws, belastingaangifte, corona i.h.n., vergadering Bond van Predikanten, vaccinatie (nee, ik ben nog lang niet aan de
beurt), zomervakantie plannen, corona i.h.n., beginnen met aanpassingen in de tuin en dat nog afmaken
ook, verkouden zijn = laten testen = negatief (gelukkig), kleinkinderen op de vrije dagen (oh, daardoor
ook verkouden natuurlijk), proberen twee verzoeken
van colleges tot een goed einde te brengen, corona
i.h.n., computerproblemen oplossen (jawel, die heb ik
soms ook), vergadering Budgetmaatjes (bis), computervragen van anderen oplossen (gelukkig weet u me
te vinden als het nodig is - dat mag dus, al moet het
dan wel gaan over het
(niet) kunnen meekijken met de kerkdiensten).
Coronabeleving
En dan natuurlijk de vraag: wat zal ik nu eens berichten uit de Aalkaar-pastorie?
Nou, dit: Onlangs klopte de NOS aan bij de Bond
van Nederlandse Predikanten met de vraag: wat
hebben predikanten vanuit hun dagelijkse werkzaamheden te melden over wat corona betekent
voor hun gemeenteleden? De directeur van de bond
vroeg dit aan de bestuursleden, die behoorlijk netjes
door het land verspreid werkzaam zijn. Uiteindelijk
is er een reportage geweest over geestelijke verzorging in zieken- en verpleeghuizen. Maar het was ondertussen opgevallen dat de ervaring van de corona
behoorlijk regionaal verschillend is.
Vanuit de Randstad kwam een heel ander beeld
naar boven dan vanuit het oosten van het land. Hier
toch echt wel meer stress, eenzaamheid en wanhoop dan in de streken waar noaberschop (ook
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het cadeau van een gemeentelid in verband met
mijn naderende pensioen (ook al duurt dat nog meer
dan een jaar). In het volgende kerkblad noem ik namen en ondertussen bereiden we een mooie
paasviering voor.
Ds Robert Wilschut

De diaconie publiceert hierover regelmatig over. En
ook dit geld komt goed terecht. Zo proberen we, in
een tijd waarin we verder bij elkaar vandaan leven
dan misschien wel ooit tevoren, tóch samen iets te
doen. Samen bezig te zijn voor mensen die op een
andere manier en waarschijnlijk wel heviger in de
knel zitten dan wij. Daar met elkaar oog voor te hebben en voor hen met elkaar op te trekken. Want, al
is alles relatief, in vergelijking met de mensen achter
de doelen die wij steunen hebben wij het zo goed.
We hebben, als Christenen in deze wereld, een verantwoordelijkheid naar anderen toe. Naar de kinderen in Togo waar Cécile en Jouke Schat werken.
Naar de andere projecten die we gaan steunen met
onze loterij.
En naar elkaar toe. Want misschien helpt het wel
een beetje. Dat u weet dat de anderen, al die mensen die u altijd op zondagmorgen kon ontmoeten,
dat die ook soep eten. En loten kopen. En een prijs
winnen (want het is ALTIJD PRIJS!!!). Dat schept
een band. Een vrolijke en gezellige band. Toch?
Zo zijn we allemaal lid van de Gemeente des Heren.
En zo, door én voor elkaar te bidden én met elkaar
op afstand leuke dingen te doen, houden we onze
gemeente levend en houden we elkaar gaande.
Ik bid u Gods zegen toe in deze veertigdagentijd,
waarin we samen met de kinderen het spoor van
liefde volgen dat Jezus trekt en waarin Hij ons
voorgaat.
Ds. Viola Huls

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Soms is het lastig om twee of zelfs drie weken vooruit te denken. Vooral als je bij het verschijnen van
een nieuwe editie van het kerkblad bedenkt dat je
een weekje vrij had gepland, en dat je dat vergeten
bent te melden. Achteraf melden, zoals ik nu doe,
heeft geen zin, want die week is alweer voorbij wanneer u dit leest. Af en toe is het fijn om heel even
weg te zijn, binnen de mogelijkheden die het
coronabeleid ons biedt.
Soep to go
De bestellingen stromen binnen. Vanwege die geplande week weg schrijf ik dus nu anderhalve week
te vroeg kopij, op maandag 22 februari wel te verstaan, en de telefoon rinkelt regelmatig. Fijn!
Fijn ook om zo, met elkaar, verbonden te zijn door
samen soep te bestellen, te eten én op die manier
(naar ik hoop) iets bij te dragen voor het project in
Togo. Want u kunt ervan verzekerd zijn dat uw geld
goed terecht komt.
Elke donderdag is er weer een keuze tussen twee
soorten soep, en in het kalenderboekje en/of in het
vorige kerkblad kunt u lezen welk telefoonnummer u
moet/kunt bellen om te bestellen en wanneer u dat
kunt doen.
Deze kopij wordt op de eerste ‘soepdag’ verstuurd:
U hebt met 20 mensen voor 29 mensen soep besteld. Onze koelkast staat vol met bruine bonensoep
en zojuist heb ik de laatste hand gelegd aan de
champignonsoep. Op dit moment weten we nog niet
hoe het u gesmaakt heeft…..
Vergeet u niet, telkens als u meedoet, aan het
goede doel te doneren?
Loterij
Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang.
We zijn voorlopig alleen nog maar bezig met het vergaren van prijzen, en dat komt langzaam op gang.
Want, we stellen best wel ‘eisen’. Klinkt veel te
zwaar natuurlijk….maar het moet er wel een beetje
mooi en gezellig uitzien als je wat wint.
U gaat nog horen in welke week u kunt bellen om
loten te kopen, bij wie u dan terecht kunt en waar u
uw geld kunt storten/afgeven. Trekking zal plaatsvinden op:
vrijdagavond 23 april
Die trekking wordt online uitgezonden, op dezelfde
manier als de diensten op zondagmorgen. Het tijdstip van uitzending hoort u nog.
Ook het geld waarvoor u de loten koopt, gaat naar
een goed doel.

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

▪ Personalia: zie bladzijde 14
▪ Giften en collecten (contant)

Diaconie - algemeen:
€ 20,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 20,00 van NN via dhr. Snel
€ 50,00 van NN via mw. Van der Sluijs
€ 20,00 van NN via dhr. Snel
€ 4,56 (bonnen) van NN via mw. Van Reede van
Oudtshoorn
• Kerk in Actie
€ 20,00 van NN via ds, Huls (Moldavië)
• bloemenfondṣ
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
Kerk - algemeen
€ 20,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 4,56 (bonnen) van NN via mw. Van Reede van
Oudtshoorn
€ 15,00 van NN via ds, Huls
€ 50,00 van NN via mw. Vervat
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
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• orgelfonds
€ 10,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 2,28 (bonnen) van NN via mw. Van Reede van
Oudtshoorn
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Gert-Jan Roest schreef zijn artikel voor predikanten
van de Protestantse Kerk die de missionaire specialisatie volgen, maar ook voor kerkenraden en pioniers die de diepte in willen rond het missionaire aspect van kerk-zijn. Roesb: “Ik hoop dat het inspireert
om op een diepere manier aan de slag te gaan met
missionair-zijn én om gevoelig om te gaan met pijn
en irritaties die er ook zijn.”
Missionair-zijn is vanuit liefde in beweging komen ter
wille van anderen namens God, zegt Roest in het artikel. “Jezus zei immers tegen zijn leerlingen: “Ga op
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.” Het is
dus kenmerkend voor deze beweging om de blik te
richten buiten de eigen geloofsgemeenschap.”
Betrokken, gezonden, getuigen, geroepen… het lijkt
een zware opdracht. Roest: “Toch krijg je in het
Nieuwe Testament niet de indruk dat de vroege kerk
de missionaire kant van kerk-zijn als een last ervoer.
De missionaire beweging kwam niet op gang vanuit
plichtsbesef, maar vanuit een explosie van vreugde.
Zonder dat wordt missionair-zijn zwaar.”

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

● Overweeg kerk open te stellen
voor middelbare scholen

Op 19 februari vroeg het ANP of gebouwen van gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk ingezet kunnen worden al tijdelijke lokalen voor middelbare scholen. Ds. Marco Batenburg, synodepreses
en Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie,
vinden dit een sympathieke gedachte.
“In de visienota spreken we de wens uit betekenisvol
kerk te zijn te midden van 17 miljoen Nederlanders.
Dit is één van de manieren waarop we daaraan
vorm kunnen geven.
Daarom bevelen we dit van harte aan en vragen we
gemeenten serieus te overwegen de gebouwen
open te stellen voor het voortgezet onderwijs.” De
uiteindelijke beslissing hiertoe, is uiteraard aan de
kerkenraden zelf.

Dit wordt onderschreven door de generale synode
dat het nodig is om onnodige ballast af te werpen,
want dan kan de kerk de vreugde weer ontdekken
en zich opnieuw laten inschakelen in de zending van
God in deze wereld.
Als het basisprincipe van zending zo universeel is,
en christelijke zending zo vreugdevol, dan verwacht
je dat alle kerken en christenen enthousiast missionair zijn en geïnspireerd in beweging komen. Het
beeld in de praktijk is echter aanmerkelijk diffuser.
Roest: “Enerzijds is er een nieuwe missionaire dynamiek op gang gekomen in de Protestantse Kerk.
Anderzijds zijn er ook veel aarzelingen en bezwaren. Waar voor sommigen ‘de missionaire kerk’
daadwerkelijk staat voor de kerk op haar best, staat
‘de missionaire kerk’ voor anderen precies voor alles wat er mis is met de kerk.”
Relevant zijn en blijven
Gert-Jan Roest hoopt dat zijn artikel kan bijdragen
aan het gesprek binnen de Protestantse Kerk over
de missionaire kant van kerk-zijn en daarnaast een
introductie biedt op het missiologische denken van
de wereldwijde kerk. “Ik hoop dat het inspireert om
op een diepere manier aan de slag te gaan met missionair-zijn.” Hij benadrukt dat missionair-zijn vooral
ook het je laten meenemen door de vernieuwende
beweging van liefde die je uit je comfortzone brengt.
“Een liefde die vraagt dat de Ander je aanstuurt en
je aanmoedigt om kwetsbaar te zijn
en je leert omdenken.

● Missionair-zijn als kerk,
wie wil dat (niet)?
In de kerk zijn niet alleen een verscheidenheid aan
theologische opvattingen te vinden, er zijn ook zowel enthousiaste als allergische reacties op ‘missionair-zijn’. Lang niet iedere gemeente staat erom te
springen.
Dr. Gert-Jan Roest: “Vaak heeft dat te maken met
verwarring of irritaties rond missionair werk.” Sinds
de eerste oecumenische zendingsconferentie in
1910 is er wereldwijd veel nagedacht over hoe belangrijk het missionaire aspect van de kerk is.
Steeds weer is benadrukt dat de missionaire dimensie tot het DNA van de kerk behoort. De kerkorde
van de Protestantse Kerk deelt dit inzicht. In artikel
X-1 wordt het zo verwoord: “De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die
het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd
zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus
Christus.”
Missiologisch denken
Dr. Gert-Jan Roest, wetenschappelijk beleidsmedewerker bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, beschrijft in zijn artikel ‘Wie wil er missionair zijn?’ een vijftal thema´s rond missionair-zijn
waarover vaak verwarring en irritatie bestaat, zoals:
Gaat ‘missionair’ over een gedreven gelovige, die
zonder aarzeling of scrupules de blijde boodschap
verkondigt? Moet je voor missionair werk de zeepkist op? en Mag groei van de gemeente het doel zijn
van missionair werk?

Toekomstgericht kerk-zijn betekent dat we als kerk
relevant in de samenleving aanwezig zijn en blijven.
Daartoe zullen we ook weer een constructief onderling gesprek moeten hebben over 'missionair-zijn'.
Het artikel kan daar een aanzet toe geven. Welkom
in dit uitdagende avontuur, welkom in de kerk!

_____________________________________
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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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