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Echte Wereld
Meer dan vijftig jaar geleden
in de dagen dat een nieuwe tijd
begon
schreef Hans Lodeizen, een dichter:
'deze wereld is niet de echte'.
Denk je in: wij hier
met tien miljoen vermenigvuldigd
zouden zeker weten
dat door met spandoeken te lopen
op blote voeten en te zingen,
wij een nieuwe oorlog
konden voorkomen,
wie zou niet Bereken, of door prijs te geven
de helft van onze kapitalen
wij misschien doden
zouden doen leven,
breken de armoedespiraal.
Stel dat een oogopslag bestaat
een handomdraai
die wij door gestage oefening
kunnen leren, en waarmee wij,
in plaats van ons dood te vechten,
het lot keren en deze wereld
veranderen in de echte dan zou Afghanistan
weldra een boomgaard zijn,
en Irak het stromenland weer
waar de mensheid begon
en van Gaza tot de ceders van de Libanon
zouden vriend en vijand
dansen tot diep in de nacht
bij de bandoneon.
Sinds onheuglijke tijden
staat de hoop geschreven
dat ooit grote woorden als
'verzoening - leed geleden mensenrecht - schoon water - vrede'
tot een nieuwe wereld worden
eindelijk de echte.
In naam van hen
die vóór ons waren
en omwille van wie na ons komen
blijf die grote woorden dromen laat de hoop niet varen.

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

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.

Abonnementenadministratie:
Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(C. Westerduin, telefoon 4161303)
Een abonnement wordt aangegaan voor tenminste één
jaar met stilzwijgende verlenging.
Opzegging kan daarna per maand tegen het eind van
een volle kalendermaand na de opzegdatum. Voor elke
verstreken maand in dat jaar wordt € 2,00 berekend.
Privacy
De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de persoonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de
regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnementenadministratie en de adressering van de kerkbladen.
De administratie wordt vijf jaar bewaard.
Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere
kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits met
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Huub Oosterhuis

Voordracht in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2003.
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Lijntje
Het is alweer enige tijd geleden dat een buurman me op straat aanhield – hij in zijn dure Mercedes, ik
op mijn fiets – en me vertelde dat een goede vriend van hem een heel goed bericht had gekregen
over diens ziekte: zijn vriend zou misschien zelfs weer helemaal herstellen. Eerder al had hij me verteld hoeveel zorgen hij zich daarover maakte en hoeveel verdriet hem dat deed. Dominee ben je niet
alleen in de kerk maar soms ook voor mensen in je omgeving, ik wist dus waar het over ging want hij
had het me allemaal toevertrouwd.
En toen, hij in zijn auto, ik op de fiets vroeg hij me: “Wil jij Hem daarboven bedanken?”
Het ontroerde me. Zo’n stoere vent, niet gelovig, in elk geval niet kerkelijk. Ik kende veel van zijn geschiedenis, waarin eerst armoede en later verdriet een grote rol hadden gespeeld. Hij had zich vanuit
het niets omhoog weten te werken met een eigen bedrijf waarvan ik wel snap waar het over gaat, iets
met vetafval, maar waarbij ik me niet kan voorstellen hoe het is om dat werk te doen. En toen de
schaapjes op het droge waren overleed zijn vrouw onverwacht. Hij kon er met geen mogelijkheid
vrede mee krijgen dat zij wel deelde in hun armoede, maar niet in de rijkdom die het werk had gebracht. Maar hij voelde zich niet te groot om mij onderweg even tegen te houden om te zeggen hoe
blij hij was, en ook niet om dat meteen te vertalen in een dankjewel en mij te gebruiken als het lijntje
‘naar boven’.
Ik dacht in stilte twee dingen:” Dat kun je zelf ook wel doen joh, zo moeilijk is het niet”. En ik dacht:
“Je dankgebed is nu al uitgesproken hoor, eigenlijk hoef ik dat niet nog eens uit te spreken.”
Dat heb ik natuurlijk wel gedaan, en dat beloofde ik dan ook hardop.
Ik lees momenteel een studie over religieus leiderschap in post-christelijk Nederland. Daarin komt een
paar keer op tafel hoe weinig waardering er nog bestaat voor predikanten en pastores. Binnen de kerken is die waardering nog wel wat groter, ook al worden er vandaag de dag soms eisen gesteld aan
het werk van de predikant of pastor waar deze totaal niet voor is opgeleid – zoals leiding geven –
maar buiten de kerk wordt hun – ons, mijn – werk vaak gezien als een volstrekt overbodig beroep
waarbij men ook nog eens achterhaalde beelden heeft van wat je van een dominee als buurman kunt
verwachten. Beelden die soms in de media overigens hartgrondig bevestigd worden tot mijn grote ergernis, ze zijn er nog steeds, die ouderwetse karikaturen die helemaal niet zijn meegegaan met de tijd
en de cultuur en waardoor iedereen denkt dat jij ook zo bent. En dan mag ‘overbodig’ zijn afgeleid van
het woord ‘aanbod’, en dat je dus veel te bieden hebt, meer dan het gewone – de waardering wordt
daar niet groter van.
Maar soms nemen mensen dus wel de moeite om zich een voorstelling ervan te maken en daarbij op
zoek te gaan naar wat je dan werkelijk te bieden hebt. Je aanbod kan te maken hebben met diaconaal werk. Dat betekent dat je als kerk, of als predikant of pastor van die kerk, iets kunt betekenen
waar mensen te kampen hebben met armoede of isolement. Dan wordt je inzet wel degelijk gewaardeerd. Je aanbod kan te maken hebben met luisteren naar wat er aan de hand is. Waar nemen mensen nog zonder voorbehoud de tijd om te luisteren? Natuurlijk, de agenda kan wel eens vol staan,
soms ook met allemaal van die dingen waar je niet voor bent opgeleid. En als een telefoontje niet uitkomt moet de predikant daar ook open over zijn, anders wordt het een teleurstellend gesprek. Gelukkig kun je dan wel een afspraak maken waarbij er tijd in overvloed is. Tijd om te luisteren is gelukkig
een groot goed van ons ‘overbodig’ werk.
De vraag om het dankgebed was een beloning voor het willen en kunnen luisteren. Op de een of andere manier kon ik kennelijk een lijntje leggen tussen mensen en God. Natuurlijk, het is God die het
lijntje legt. Maar vanuit de rol als luisterend medemens namens God mocht ik daar een rol in spelen.
Daar hoef je trouwens geen dominee of pastor voor te zijn. Die rol is weggelegd voor iedereen die de
tijd neemt om naar een buurman te luisteren.
Met soms dus verrassende gesprekjes op straat. Je weet niet wat je overkomt. Tot je erover na gaat
denken en je inziet dat er ergens een lijntje tussen God en een mens actief is geworden. Mooi toch?
Ds Robert Wilschut

KERKDIENSTEN

ZONDAG 18 APRIL 2021

ZONDAG 2 MEI 2021

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

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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Mw. L. Janssen-Impens
woord- en gebedsdienst
Toegang op afspraak; max. 30 pers.;
aanmelding (vrijdags); zie RK-rubriek;
dienst volgen mogelijk via YouTube.
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering
Toegang op afspraak; max. 30 pers.;
aanmelding (vrijdags); zie RK-rubriek;
dienst volgen mogelijk via YouTube.
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. 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN-JOP: kerk thuisplek voor jongeren
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Vooruitblik:

ZONDAG 25 APRIL 2021

ZONDAG 9 MEI 2021

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;
dienst volgen mogelijk via YouTube.
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur dhr. L. Janssen
woord- en gebedsdienst
14.00 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
Toegang op afspraak; max. 30 pers.;
aanmelding (vrijdags); zie RK-rubriek;
dienst volgen mogelijk via YouTube.
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. 1. KiA - Binnenlands diaconaat: vrolijkheid in
azc’
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA: noodhulp Libanon/Jordanië; 2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie;
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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;

_________________________________________

Vast rooster

(tijdelijk geen activiteiten

Actueel
Woensdag 21 april
16.00 uur. Klein Pastoraal Overleg digitaal (P).
19.30 uur College van kerkrentmeesters - digitaal (P).
Donderdag 22 april
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).
Vrijdag 23 april
19.00 uur Digitale uitzending van de verschillende trekkingen van de loterij (P).
Woensdag 28 april
19.30 uur. Moderamen van de kerkenraad - digitaal (P).
Donderdag 29 april
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' (O).
Dinsdag 4 mei
19.30 uur College van Diakenen - digitaal(P).
Donderdag 6 mei
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).

18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april

25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april
1 mei

1 Johannes 3:1-10
1 Johannes 3:11-24
Ezechiël 35:1-15
Ezechiël 36:1-15
Ezechiël 36:16-28
Ezechiël 36:29-38
Psalm 136

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei

Ezechiël 37:1-14
Ezechiël 37:15-28
Psalm 116
Ezechiël 38:1-13
Ezechiël 38:14-23
Ezechiël 39:1-16
Ezechiël 39:17-29

zondag
maandag

9 mei
10 mei

Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Verpleeghuis ‘Siloam’
(Kruisnetlaan 410. 3192 KE Hoogvliet)

Mw. H. Barendregt-Roobol
Antes, Zorgboulevard, locatie Maasstadweg
(Maasstadweg 96, 3079 DZ Rotterdam)

Mw. P. de Groen-van Schijndel
Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’
(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. Ria H.A. Lith-Soumang
Erasmus Medisch Centrum (Dijkzigt)
(Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam)

Mw. M.M. van Hamburg-van der Steen
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
(Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. M.J. Mevius,

Breede Vliet / Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Ezechiël 34:11-22
Ezechiël 34:23-30
Psalm 100
1 Johannes 1:1-10
1 Johannes 2:1-11
1 Johannes 2:12-17
1 Johannes 2:18-29

Nieuws uit Meeuwenhof en Breede Vliet
Inmiddels liggen de Paasdagen achter ons en hebben we diverse positieve reacties gekregen op de
Paasfilm die we samen met de collega’s van de
Dorpskerk van Hoogvliet hebben kunnen maken
voor de bewoners.
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De sneeuwstormen nodigden ons uit de warmte op
te zoeken en het gezellig te maken in de huiskamers. Toch wordt er ook zoetjesaan vooruitgeblikt.
Iedereen verlangt naar de zon, naar meer bewegingsvrijheid en naar goede berichten in het nieuws.
Dat geldt zeker voor onze bewoners, maar zij kijken
ook uit naar iets anders. Namelijk de verhuizing naar
de nieuwe Breede Vliet die nu echt gaat plaatsvinden! Er zijn diverse data aangewezen om per dag
één woonzorggroep te verhuizen. Als alles goed
verloopt zijn in de derde week van mei alle woonzorggroepen overgegaan.
U zult begrijpen dat dit organisatorisch veel voeten
in de aarde heeft en dat bewoners het soms best
spannend vinden. Wij gaan als geestelijk verzorgers
in samenwerking met diverse collega’s in contact
met de bewoners door middel van een ontmoetingsgroep of belevingsviering om bij het thema van verhuizen stil te staan. Als straks alle groepen over zijn,
zullen we bewoners ondersteunen om weer vertrouwd te raken met hun nieuwe omgeving. Wij hopen dat de maatregelen het toelaten om weer regelmatig activiteiten te organiseren op het gebied van
zingeving en geloof, zodat de bewoners zich snel
thuis voelen en verbonden voelen met de nieuwe
Breede Vliet, met elkaar en met hun (geloofs)bronnen.
We blijven u op de hoogte houden!
Marije Noorbergen en Marijke Verzendaal

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.
▪ 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

Een triest bericht
Het is woensdagmiddag 31 maart, de telefoon rinkelt. In het display: Bijlsma, Nico. Niets bijzonders,
dat gebeurt ettelijke keren per week en tegen de redactietijd soms vaker op één dag. Maar ….de redactiedatum is pas over tien dagen….
“Kees, met Nico. Ik heb een triest bericht - Paula is
overleden.” “Nee toch!?” Ja, dus.
Terwijl ik even geen woorden heb of kan vinden, vertelt hij: “We zaten vanmorgen samen aan tafel en
opeens zakt ze weg. De broeders van 112 doen
daarna pogingen tot reanimeren en nemen haar
mee naar het ziekenhuis. Daar is ze overleden. Ik
kon/mocht niet mee…. Kort daarvoor zijn we bij een
coronatest beiden positief gebleken. Hoe het kan
weten we niet.”
Ze waren beiden uiterst voorzichtig, want als Paula
met haar zeer zwakke gezondheid besmet zou
raken, zou dat fataal kunnen zijn….

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

Dank
Graag wil ik een groot compliment geven aan een
ieder die het wekelijks mogelijk maakt dat we de
kerkdiensten kunnen bijwonen op onze eigen plek.
De techniek staat voor niets, maar er is ook menselijke vaardigheid en handigheid voor nodig en dat
heeft deze groep vrijwilligers zich toch maar eigen
gemaakt. Heel veel dank daarvoor.
Marianne Sonneveld

Ik ken Paula al jaren. Vroeger aan de deur of in huis
aan de Walraven van Hallstraat, als ik na het drukken van het kerkblad de exemplaren voor de Mariakerk bij hen bracht; tegenwoordig veel meer telefonisch, want zij nam meestal op als je belde.
Dan was de eerste vraag hoe het met haar ging, als
ze weer eens bij de dokter of specialist of in het ziekenhuis had moeten zijn.
Ze was altijd even hartelijk en ondanks haar beperkingen opgewekt en niet gespeend van humor.
Soms - ze kon zien wie er belde - klonk er: “Met de
secretaresse van ….” Eigenlijk was dat ook zo: ze
was de toeverlaat, agenda en geheugen voor Nico,
zoals hij de intensieve mantelzorger was voor haar.

Ik wil iedereen hartelijk dankzeggen voor de lieve
kaartjes en telefoontjes die ik heb mogen ontvangen na. mijn verhuizing naar Woensdrecht.
Ik ben er heel blij mee.
Wilma van Schie

_____________________________________
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Daarom valt er nu voor onze collega redacteur een
groot gat, in de relatie door het verlies van een partner na meer dan vijftig jaar, in tijd door het wegvallen
van vele zorguren en in de dagelijkse praktijk het gemis van een klankbord en steun.
We wensen Nico, de kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte in deze droevige dagen. Mogen zij bij
het verdriet en de verwerking van het gemis
toch ook de nabijheid ervaren van onze Heer.

Rejoice
UITGESTELD JUBILEUMCONCERT NAAR 2022
Het Christelijk gemengd koor ‘Rejoice’ bestond in januari 2020 dertig jaar. Dit wilde zij met een jubileumconcert samen met u "VIEREN".

Namens de redactie,
Kees Westerduin.

Soepmaaltijden
Soep….soep…..soep…..soep…..soep…..soep
De soepmaaltijden hebben een meer dan prachtig
bedrag opgeleverd.
Aan contanten is er € 460,30 gedoneerd. En dan is
er nog het geld dat mensen rechtstreeks hebben
overgemaakt. Een mij nog onbekend bedrag.
Iedereen die heeft meegedaan, meegegeten, meegekookt, mee heeft helpen bezorgen, heeft gedoneerd, van harte bedankt!
Onderstaand mailtje kreeg ik van Jouke Schat van
de Stichting Kinderhulp Togo. Hij wist toen nog niet
dat er ook contant geld is gegeven, dat de Stichting
nog mag verwachten:

Maar door het coronavirus heeft Rejoice dit concert
tot twee keer toe moeten uitstellen.
Er is naar een nieuwe datum gezocht, en het jubileumconcert zal nu hopelijk worden gegeven op zaterdag 12 maart 2022. Dit uitgestelde concert zal ook
nu worden gegeven in de Dorpskerk, Achterweg 10;
aanvang 20.00 uur.
Medewerking zal weer worden verleend door:

Beste mensen,
Graag willen wij u van harte bedanken voor de
giften die wij kregen als gevolg van de sobere
soepmaaltijd. We kregen van diverse mensen die
daar aanwezig waren, een gift. Samen is dat een
heel leuk bedrag geworden.
Wij gaan waarschijnlijk in september weer naar
Togo. Het geld dat we hebben ontvangen, zullen
we gebruiken voor het onderzoek en de behandeling van kinderen in twee weeshuizen en voor
de behandeling van straatkinderen in de hoofdstad.
Mede namens Cécile, Jouke

Noortje van
Middelkoop:
panfluit,
Hendrie
Westra: marimba.

Dank u voor uw inzet en royale gift die ten goede
komt aan de gezondheid van kinderen in Togo.

Beiden zijn bekende gezichten van het TV programma ‘Nederland Zingt’
Rejoice wordt begeleid door de vaste begeleider
Vincent van Dam op piano en orgel. De algehele leiding is in handen van Ingrid Luijten-Poort.

Leny Janssen-Impens

Rommel- en Snuffelmarkt

En straks, als het weer kan, repeteert Rejoice elke
maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Dorpskerk. De repetities staan onder enthousiaste leiding
van Ingrid Luijten-Poort, en worden begeleid door
Paul Sonneveld.

U kunt nog steeds een telefonische afspraak maken
voor onze ‘markt’ oftewel ons ‘winkeltje’
Dan heeft u ongeveer een kwartier lang de tijd om
te komen ‘snuffelen’ Per afspraak 1 persoon of 2
personen uit hetzelfde huishouden.
Graag mondmasker gebruiken.

Wilt u meer weten over Rejoice kijk dan op de vernieuwde website: www.rejoicehoogvliet.nl

● Jan Groot Bramel 06-38222469
● Martin Sundquest 010-4166675

_________________________________________
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Foto boven: Opleidingsinstituut Vronesteyn

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

Foto beneden: Chr. Gem. Koor 'Rejoice'
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Collecten
25 april

● Pastorale Team
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

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

● Bisdomkerk

2 mei

• ‘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.
• 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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• 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.

Rector Broeders: “Vronesteyn wil daarbij op een
laagdrempelige manier helpen. De oproep van de
campagne is: Onderzoek je roeping. Doe dat samen
met Vronesteyn.”

• Hoogvliet – Maria en Johannes onder het kruis
Zie verder hierna in dit blad.

Bisdomnieuws

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

“Jezus leeft en wij met Hem”
(van Pasen naar Pinksteren)
“We hebben het gehoord in de Schriften en we sluiten ons aan bij het getuigenis van de eerste leerlingen” In de Goede Week gaven de bisschoppen op
vierpasen.nl persoonlijk uitleg bij onderdelen van de
Goede Week en Pasen. De video’s zijn opgenomen
door katholiekleven.nl.
Bisschop Van den Hende sloot de reeks van acht
video’s af op Tweede Paasdag. “In de loop van de
vijftig dagen op weg naar Pinksteren, mogen we
steeds meer de overtuiging krijgen dat Jezus niet
dood is, maar leeft.”
Vanuit de kapel in het bisdomhuis in Rotterdam vertelt bisschop Van den Hende hoe de leerlingen van
Jezus groeien in het geloof in de verrijzenis. “De
overtuiging bij de leerlingen groeit naarmate ze het
steeds meer tot zich laten doordringen. En we zeggen dat ook in onze geloofsbelijdenis: Hij is verrezen
op de derde dag volgens de Schriften. Dus we baseren ons paasgeloof op het getuigenis van de eerste leerlingen, op het getuigenis van de Schrift. Zoals ook de Emmaüsgangers te horen kregen van Jezus wat in de Schriften op Hem betrekking had. We
hebben het gehoord in de Schriften en we sluiten
ons aan bij het getuigenis van de eerste leerlingen.
En juist in deze paastijd mogen we dat ook echt beleven.” “Pasen en Pinksteren blijven ons leven kleuren,” zegt de bisschop, “Jezus leeft en wij met Hem.
En de kracht van de Geest mag ons helpen om als
Kerk in ons eigen leven te getuigen van de Heer.
Door daden van liefde, door vertrouwen op zijn toekomst en door te laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft.”

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Roepingenzondag
Wees niet bang, kom dichterbij’:
Op de vierde zondag van Pasen 25 april, viert de
Kerk Roepingenzondag met gebed om roepingen.
Het thema op de poster ‘Wees niet bang, kom dichterbij’ verwijst naar Mozes. God roept hem om zijn
volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte (Exodus
3). Na twijfel en tegenwerpingen geeft Mozes
uiteindelijk gehoor aan die roeping.
“Vanwege het coronavirus komen er minder mensen naar de vieringen dan voorheen, maar de oproep om te bidden voor roepingen blijft actueel en
het gebed om roepingen mag het hele jaar doorgaan”, schrijft rector Broeders van Vronesteyn in de
aanbiedingsbrief. “We bidden om priesters en diakens die zich inzetten voor de geloofsverkondiging
in woord en daad in de parochies in het bisdom Rotterdam.”

Hoogvliet / Pernis

In maart startte Vronesteyn de campagne: “Kom,
volg Mij.” Het zijn de woorden van Jezus als Hij de
eerste leerlingen roept (Marcus 1, 16-20). “Het is
niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden”, zegt paus Franciscus. Zeker niet in onze
geseculariseerde en drukke wereld.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS
11

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

De buurman heette Nico Bijlsma. Rond 1966 maakten Paula en Nico kennis met elkaar en in 1969 zijn
ze getrouwd. Paula en Nico vestigden zich daarna
in Hoogvliet in de toen nieuwe wijk
‘Nieuw Engeland’.

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

Paula stond altijd al direct klaar voor andere mensen. Vaak bezocht ze namens de ‘Zonnebloem’
vanuit de Sint Janparochie mensen thuis om te helpen waar het kon door ze een opbeurend woord of
een schouderklopje te geven.
Toen haar gevraagd werd voorzitter van deze afdeling te worden reageerde ze meteen positief. Ze ging
mee met de jaarlijkse Zonnebloem weekboten en
ook met de dagreizen per boot. Ze organiseerde
dagjes uit naar Diergaarde Blijdorp en Koffieochtenden in ‘De Bron’
Na 25 jaar dit vrijwilligerswerk te hebben gedaan
nam ze afscheid van de Zonnebloem. Als dank werd
ze door de toenmalige Prins van Carnavalsvereniging ‘De Leuteraar” achter in ‘De “Bron’ tot Ridder
geslagen.
In 1986 kreeg Paula een infarct (verlamming), maar
dat nam niet weg dat ze toch voor iedereen klaar
stond en ook bleef staan om te helpen waar dat kon
en nodig was.
Paula was een heel sterke, actieve en lieve vrouw.
Afscheid nemen van iemand waar je van gehouden
hebt doet altijd pijn.
Mag het voor haar man Nico, voor Angelique en Erwin, Raymond en Nathalie, Oscar en Monika en
haar kleinkinderen een troost zijn te weten dat zijn
lieve vrouw, hun moeder en oma nu is opgenomen
bij de Vader in de hemel en dat ze op een plaats is
waar Paula in geloofde.
Paula zal door heel veel mensen niet vergeten
worden.

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).
DIACONIE
Contact: dhr. Nelson Evertsz, tel. 4723989
ZIEKENCOMMUNIE
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag
regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij
u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt
hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Uit de deelparochie

Personalia: zie bladzijde 9.

Alfons Joosten.

In Memoriam

Dit mooie gedicht stond op de rouwkaart:
Moeder zijn is alles geven,
zorgen, lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles…..en tevreden sterven.
_________________________________________

Paulina Maria Bijlsma-van Schöll
Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen,
overleed op woensdag 31 maart, geheel onverwacht, mevrouw Paulina Maria Bijlsma-van Schöll.
Paula, want zo kennen we haar het beste, werd 74
jaar; zij woonde met haar man op Viskaarweg 172.
Op woensdagmiddag 7 april werd tijdens een Eucharistieviering in de Mariakerk afscheid van Paula genomen waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Crematorium ‘Rotterdam’ in Rotterdam-Zuid.

Zondagvieringen
Mariakerk

Paula werd op 27 mei 1946 geboren in het Limburgse Obbicht in een schippersgezin. Op een gegeven moment verhuisde de familie naar Rotterdam
en ging in de Chris Bennekerslaan in Kralingen wonen.
Hoe toevallig kan het zijn? De benedenbuurman
kwam uit Friesland, maar was regelmatig weg omdat hij bij de Marine was ingedeeld en vaak op zee
was te vinden.

Zondag
09.30 uur
Voorganger
Lector
Koster
Ontv./rein.:

18 april
woord- en gebedsdienst
Mw. L. Janssen-Impens
dhr. L. Janssen
dhr. L. Janssen
Dames Madouro

Ma. 19 apr. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 22 apr. 10.00 uur: Eucharistieviering
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Zondag
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

25 april
Eucharistieviering
pater Y. Konchenko
mw. T. van de Ende
mw. C. Hendriks
dhr. Bijlsma, mw. Karsomenawi
mw. Karsomenawi, Mai Dao

Medische Ethiek. Deze stichting organiseert op 24
april een bijeenkomst over de zorg voor mensen in
kritieke en terminale levensfasen. Voltooid Leven
was begin 2020 regelmatig in het nieuws. D’66 kondigde een nieuw wetsvoorstel aan, de commissie
Wijnbergen bracht een rapport uit waarin onderzoek
naar de doodswens van niet ernstig zieke ouderen
werd beschreven. Het onderwerp verdween uit de
media door de COVID-19-pandemie, maar zal in de
huidige kabinetsformatie zeker weer terugkomen. In
het najaar publiceerde de Congregatie voor de Geloofsleer de brief ‘De barmhartige Samaritaan (Samaritanus Bonus)’ over het ‘zijn bij zieken’, ‘zijn bij
anderen”’ in andere woorden “staan bij het kruis”.

Ma. 26 apr. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 29 apr. 10.00 uur: Eucharistieviering
Zondag
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

2 mei
Eucharistieviering
pater Y. Konchenko
mw. J. van Dam
dhr. W. Tempelaars
dhr. Middendorp, dhr. Sleiffer
dhr. en mw. Sleiffer

Ma. 3 mei
Do. 6 mei

10.00 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering

In de bijeenkomst op 24 april wil de Stichting Medische ethiek proberen datgene wat leeft bij mensen
in de maatschappij te verbinden met een filosofische
visie op hoe het leven goed geleefd kan worden en
de christelijke betekenis van de barmhartige Samaritaan in onze tijd.
Luister voor meer informatie naar de podcast met dr.
Lambert Hendriks over palliatieve zorg, euthanasie
en de vraag: wat is waardig sterven volgens het katholieke geloof? En over hulp, liefde en nabijheid als
je te maken krijgt met het lijden dat je overkomt.
(Bron: Actueel 22 maart 2021- 24 april)

Bijwonen van vieringen in de Mariakerk:
aanmelden telefonisch bij het secretariaat op de
vrijdag tussen 9:00 uur en 11:00 uur via telefoon:
010-472 31 15 (gebruik geen voicemail!!!)
Alle diensten uit de Mariakerk zijn te volgen via de
link naar het YouTube-kanaal op de homepage van
de Mariakerk: www.rkk-hoogvliet.nl;

● Paus Franciscus waarschuwt geestelijken
voor verwereldlijking
Paus Franciscus waarschuwde tijdens een audiëntie met bewoners van het Pauselijk Mexicaans College voor geestelijke verwereldlijking.
“Geestelijke verwereldlijking” is volgens paus Franciscus de ergste verleiding in het klerikale leven.
“Het kan leiden tot allerlei vormen van ontduiking
van onze verantwoordelijkheden,” zei hij tegen
Mexicaanse geestelijken in het Vaticaan.
“De problemen van vandaag vereisen dat wij priesters ons conformeren aan de Heer”, vervolgde de
paus.
“We zijn geroepen om de wereldse verleidingen niet
te onderschatten die kunnen leiden tot onvoldoende
zelfkennis, gecentreerdheid op jezelf, consumentisme en verschillende vormen van ontduiking van
onze verantwoordelijkheden. Pas alstublieft op voor
een wereldse gezindheid. Die opent de deur naar
corruptie,” waarschuwde paus Franciscus.
De paus moedigde de geestelijken aan om hun blik
gericht te houden op ‘Christus, de lijdende dienaar’.
Hij wees hierbij op de geschriften van de twintigsteeeuwse jezuïet-theoloog Henri de Lubac, en prees
in het bijzonder de laatste pagina’s van zijn boek De
pracht van de Kerk aan. Ook citeerde de paus een
‘oude tekst van een benedictijner monnik’ die, zo zei
hij, betoogde dat “wereldse gezindheid het ergste
kwaad is dat de Kerk kan overkomen”.

Voor de digitale viering uit de Felicitaskerk:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

Mariakerk op YouTube
Inmiddels is er een YouTube kanaal gemaakt voor
o.a. de livestreams van de vieringen in de Mariakerk.
Het kanaal heet RKK Hoogvliet en is te vinden door
te zoeken in Youtube op die naam of bijvoorbeeld
op de naam Mariakerk Hoogvliet.
Voortaan zullen alle livestreams te zien zijn via de
homepage van het RKK Hoogvliet Youtube kanaal.
Op de website van de deelparochie Hoogvliet - Mariakerk (www.rkk-hoogvliet.nl) staat ook een link
naar het YouTubekanaal.
Met vriendelijke groeten en Gods zegen,
Shirleni Blanken, Jeugdwerker Mariakerk

_________________________________________

Landelijk kerknieuws
● Podcast katholiekleven.nl over: ‘wat is waardig sterven volgens katholieke geloof?’
In een nieuwe podcast op videokanaal katholiekleven.nl gaat dr. Lambert Hendriks in op de vraag ‘wat
is waardig sterven volgens het katholieke geloof?’
Dr. Hendriks is rector van Grootseminarie Rolduc en
voorzitter van de Katholieke Stichting
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Hij voegde eraan toe: “Het is nog erger dan de tijden dat pausen minnaressen hadden.” De paus zei
verder dat het voor priesters essentieel is om hun
blik in overeenstemming te brengen met Christus’
blik van liefde, die ‘tederheid, verzoening en broederschap’ voortbrengt. “We moeten er teder naar kijken dat onze Vader God de problemen ziet die de
samenleving teisteren: geweld, sociale- en economische ongelijkheid, polarisatie, corruptie en gebrek
aan hoop, vooral onder de jongeren”, zei hij.
Tot slot herinnerde de paus zich de ontmoetingen
die hij had met ‘het heilige volk van God’ tijdens zijn
bezoek aan Mexico in 2016. De paus vroeg om de
tussenkomst van de Maagd Maria en van Sint-Jozef.
“Zij zijn”, zei de paus, “een voorbeeld van ‘nederige
en stille dienstbaarheid’ voor alle geestelijken in
Mexico. Mogen ze jullie zegenen. En vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. Ik heb het nodig omdat
deze baan helemaal niet gemakkelijk is.”

vijand. Om de stad uit te hongeren worden alle wegen hermetisch afgesloten. De vijanden zorgen ervoor ‘dat niemand de stad verlaat’. Zo zegt de NBV
het. Een letterlijker vertaling maakt het spannender:
‘dat geen man de stad verlaat’ (NBV21).
Want de vrouw die daar stilletjes de poort uitloopt en
met een smoesje het kamp van de vijand binnenkomt – die telt niet mee, die vormt geen gevaar. Tot
Judit in het holst van de nacht terugkeert naar haar
stad met het afgehakte hoofd van de vijandelijke
aanvoerder Holofernes in haar tas…
4. De vrouw die Jezus op andere gedachten
bracht
(Marcus 7:24-29)
Doorgaans is Jezus in discussies zijn gesprekspartners te slim af. De vrouw die we in Marcus 7 tegenkomen, een buitenlandse, lijkt een uitzondering. Als
ze Jezus smeekt om haar dochter te genezen van
een kwade geest, reageert Jezus eerst afwijzend:
‘Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan
de honden te voeren.’ Maar de vrouw voert aan:
‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’
En Jezus lijkt zich gewonnen te geven. In elk geval
blijkt uit zijn slotwoord dat er door het antwoord van
de vrouw iets veranderd is. De NBV maakt het met
‘dat hebt u goed gezegd’ iets te glad; in de brontekst
stokt het even.
En dat zegt iets over dit gesprek.
NBV: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de
demon heeft uw dochter al verlaten.’
NBV21:‘Omdat u dit zegt … Ga naar huis, de demon
heeft uw dochter al verlaten.’

(Bron: Catholic News Agency 2 april 2021)

___________________________________
Vijf bijzondere vrouwen in de Bijbel
Op Internationale Vrouwendag (8 maart) werd
aandacht besteed aan vijf bijzondere vrouwen
uit de Bijbel. Hun opvallende rol komt in de
NBV21 extra scherp naar voren.
1. Debora – ‘die Israël als rechter leidde’
(Rechters 4:4)
In het boek Rechters is er één vrouwelijke rechter:
Debora. In de NBV wordt zij een beetje terloops geintroduceerd, de NBV21 haalt beter uit de brontekst
naar voren dat ze als leider optreedt.
NBV: ‘In die tijd was een zekere Debora rechter over
Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was
profetes.’NBV21: ‘In die tijd was de profetes Debora
degene die Israël als rechter leidde; zij was de
vrouw van Lappidot.’

5. Febe – de vrouw die Paulus steun en
bescherming bood
(Romeinen 16:2)
Febe was een leider in de christelijke gemeente van
Kenchreeën (bij Korinte). Zij is ook degene die Paulus’ brief aan de christenen in Rome bezorgde, een
belangrijke taak. Paulus geeft haar in die brief een
lovende aanbeveling mee.
Het woord dat hij daarbij gebruikt wordt vaak met ‘tot
steun zijn’ vertaald. Uit nieuw onderzoek blijkt dat
het een aanduiding is voor een invloedrijk persoon
uit het openbare leven die anderen ‘steun en bescherming’ kan bieden.
De NBV21 vertaalt: ‘zij heeft velen steun en bescherming geboden, ook mij’.

2. Ruth – ‘een moedige vrouw’
(Ruth 3:11)
In Ruth 3:11 lezen we dat Ruth een ‘bijzondere’
vrouw is (NBV). En dat is zij natuurlijk. Maar het is
niet toevallig dat Boaz met hetzelfde woord beschreven wordt (chajiel, 2:1). De NBV zegt daar ‘belangrijk’. In de NBV21 wordt nu voor zowel Boaz als Ruth
hetzelfde woord gebruikt, ‘moedig’, zodat de overeenkomst tussen de twee duidelijk is.
Ruth is ‘een moedige vrouw’ omdat ze haar eigen
land achterlaat, Naomi trouw blijft en zelf brood op
de plank brengt.

Debora, Ruth, Judit, de vrouw die Jezus op andere
gedachten bracht, en Febe: vijf opvallende vrouwen
in de Bijbel. Bijzonder waren ze al, maar wie straks
de NBV21 leest, ziet dat nog scherper dan eerst.

3. Judit – ‘geen man’
(Judit 7:13)
Het lijkt niet al te vrouwvriendelijk: een vrouw omschrijven als ‘geen man’. Maar hierin zit juist de ironie van het verhaal.
De stad waar Judit woont wordt bedreigd door de

_____________________________________
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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

Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende
omgeving is.
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse
Kerk,
ontwikkelt materialen, waarmee jeugdwerkers en andere
vrijwilligers de kerk
tot een plek kunnen
maken waar jongeren
zich gezien, geliefd
en veilig voelen. En
waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Steun het jeugdwerk
van de Protestantse
Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op bankrekening NL52 ABNA
041 41 41 415 t.n.v.
Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. ‘collecte Jong
Protestant 2 mei’.

• 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.
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.

Jaarrekening 2020 ter inzage
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.

De kerkenraad biedt de gemeenteleden de mogelijkheid (overeenkomstig de Kerkorde: ord. 11, art
6.2) gedurende een week de stukken van de jaarrekening 2020 in te zien. zodat u in de gelegenheid
bent vragen hierover te stellen.
Dit is mogelijk in de week van 19 april t 26 april bij
volgende personen:
▪ scriba Marjan de Jong-den Boer, Eline Verestraat
87, 3193 TS Hoogvliet Rt, tel. 010-2234350, e-mail:
scribaat@kerkhoogvliet.nl;
▪ penningmeester Peter van Veelen, Heersdijk 93,
3194 KA Hoogvliet Rt, tel. 010-2161800 of tel.
06-53751111, e-mail: p.vanveelen1@upcmail.nl

Ambts- en taakdragers
Op 18 april: mw. Y. de Jong, mw. Groenendijk
Lector: mw. Groenendijk
Organist: ?
Beeld en geluid: dhr. Wols
Op 25 april: mw. Van Reede van Oudtshoorn, mw.
Groot Bramel
Lector: ?
Pianist: Paul Sonneveld
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Op 2 mei: dhr. Hallema, dhr. Wols
Lector: dhr. Snel
Organist: ?
Beeld en geluid: dhr. Fossen

Zodra die week verstreken is en de vragen zijn beantwoord kan de jaarrekening naar de kerkenraad
ter goedkeuring, hetgeen strekt tot décharge
van het college van kerkrentmeesters.
Marjan de Jong-den Boer, scriba

DiacoNieuws
Collecten, toelichting

● Loterij
Heeft u het stukje Vanuit de Platte Driedijk al gelezen? Zie bladzijde 18.
Zoals altijd is de loterij bestemd voor een diaconaal
doel. Deze keer is gekozen voor: Kerken wereldwijd komen in actie bij corona.
Wij vinden het heel mooi met dit project verbonden
te zijn met andere kerken in de wereld die acties

2 mei - PKN-JOP: jeugdwerk

Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk!
Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit
serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen.
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ondernemen in deze coronatijd. U kunt hierover op
de site van Kerk in Actie meer informatie vinden.

Zo kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat
jonge azc-bewoners ook
in de schoolvakanties
creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een
feestelijke
presentatie
voor bewoners van azc’s
worden de workshops afgesloten.
Steun dit werk met een bijdrage op bankrekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte De Vrolijkheid of middels de collecte.
Hartelijk dank
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vrolijkheid.

Doelen
Ik zal landen en acties hier in het kort vermelden:
▪ Moldavië: beschermingsmiddelen om eenzamen
te bezoeken.
▪ Rwanda: de kerk deelt voedsel uit.
▪ Colombia: opvang van vluchtelingenkinderen.
▪ 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 over de wereld waar we graag een
loterij voor willen houden.
Dit schreef ik eerder ook in kerkblad nummer 3.
Nieuwe ontwikkelingen
Ondertussen zijn er weer nieuwe ontwikkelingen om
de corona te bestrijden. Bij Kerk in Actie heet het:
Coronahulp, we gaan door.
Langzaam maar zeker lijkt in Nederland het einde
van de coronacrisis dichterbij te komen. Er wordt
volop gevaccineerd.(zelfs ik heb mijn eerste prik er
in zitten) Maar waar wij een klein beetje meer ontspannen kunnen ademhalen, worden in veel landen
nog steeds mensen ziek.
Ze raken hun inkomen kwijt en lijden honger. In die
landen is er nog lang geen zicht op een eind van de
coronacrisis.
Daarom vragen we u om mee te doen met de loterij,
zodat wij ook deze projecten kunnen steunen. Daardoor krijgen mensen in armere landen ook zicht op
een coronavrije toekomst. Gun anderen ook wat wij
hebben mogen ontvangen in de hoop dat er ook in
armere landen gevaccineerd kan gaan worden.
Tijdens de uitzending van de loterij hopen we beeldmateriaal te kunnen tonen tussen de vier trekkingsronden. Maar eerst bent u aan zet door - vanaf 19
april - loten te kopen bij ds. Viola Huls, telefoon 010
4160071. U weet het: altijd prijs deze keer.
Namens de diakenen wens ik u een leuke loterij op
die avond en gezondheid toe.
Marieke Groot Bramel

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: op zaterdag, vrijdag 23 april en van 7-16 mei
Zo direct na de Paasdagen voelt het een beetje onwerkelijk. De voorbereidingen voor Pasen waren intensief en de Stille of Goede Week was alles behalve een stille week. Gelukkig was het wel een
goede week, zodat ik er ondanks de drukte met voldoening op kan terugkijken, maar stil was het zeker
niet. Nu dat allemaal voorbij is daalt er zekere melancholie over me waaraan ik maar even toegeef.
Dan maar even verder lezen in dat boek over
leiderschap (zie pagina drie).
Helaas blijven we nog tobben met de techniek, zodat we soms onverwachte en vooral onvoorspelbare
resultaten kregen. Afgezien daarvan was het fijn om
ook weer eens zelf achter de knoppen te zitten.
Daarover nadenkend, een van de grootste verleidingen in een organisatie met veel vrijwilligers is het om
de vrijwilligers steeds meer taken toe te bedelen. Zij
zijn immers aanwezig, aan hen kun je het vragen.
Maar daarmee is de kans om hen te overvragen levensgroot aanwezig.
Onze beamerbedienden hoefden eerst alleen maar
de presentatie te maken en te laten zien. Dat had ik
met hen doorgenomen en daarop hebben ze ja gezegd. Inmiddels bedienen ze ook het geluid in de
kerk en besturen zij de camera’s. En in coronatijd
moeten ze ook nog eens controleren of het licht wel
in orde is en of de dominee de microfoon eigenlijk
wel gekregen heeft. Gelukkig heeft geen van hen
hier tegen geprotesteerd en zorgen zij er iedere keer
weer voor dat alles goed verloopt. Maar de taak is
best wel pittig.

● Collecte 25 april - Kerk in Actie:
diaconaat Nederland:
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor
geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen
blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten, zoals
dans, theater, muziek, film en fotografie voor kin-deren en jongeren.
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U kunt vanaf maandag 19 april tot en met donderdag 22 april loten kopen.
De loten kosten hetzelfde als op de Kerstmarkt
3 loten voor € 5,00. U kunt om deze loten te kopen,
bellen naar telefoon: 010-4160071 (ja, dat zijn wij)
Je/u kunt ook kinderloten kopen. Die kosten € 1,00
per stuk. Want we hebben ook een kinderloterij.
Hieronder leest u hoe dit alles gaat verlopen.

Daarom hebben we een tijdje geleden een oproep
gedaan om assistentie. Wie zou, gezeten naast de
beamerbediende, bijvoorbeeld de camera’s willen
bedienen? Of wie wil het uitgebreide certificaat van
beamerbediende halen, zodat zij de ene zondag de
presentatie doen, de andere zondag de camera’s?
Er is wel enig antwoord geweest op deze oproep.
Maar we zijn er nog lang niet. Het liefst zouden we
elke zondag met teams van twee personen willen
werken. Ik herhaal de vraag nog maar een keer. Wie
in coronatijd zich vrij voelt om naar de kerk te komen, in staat is de trap naar de galerij te beklimmen
en niet helemaal onhandig is als het gaat om op een
paar knoppen te drukken, die is geschikt voor deze
taak. Natuurlijk, je moet wel weten wat je doet en
hoe en wanneer je dat moet doen
maar dat valt echt wel te leren.

Naast de kinderloterij zijn er drie trekkingen. U kunt
aangeven, als u belt, voor welke trekking u loten wilt
kopen. Wij hebben drie vellen met lotnummers liggen (één vel per trekking) waarop we uw naam
schrijven achter de lotnummers die u hebt. Verder
schrijven we uw naam, adres en telefoonnummer.
op, zodat we u kunnen bereiken. Want, u weet het
vast nog wel: het is
ALTIJD PRIJS!!!!!
Het geld kunt u overmaken op onze bankrekening:

Ik houd me aanbevolen om aanvullende bedienden
wegwijs te maken in de techniek van beeld & geluid. Welkom!

NL44 RABO 0313 1239 93
t.n.v. V.E. Huls met als omschrijving: Loterij.
En wij maken dat geld dan over naar de diaconie.
Kunt u niet per bank betalen, dan zoeken we een
oplossing.
Dus: u belt, u bestelt loten, wij tekenen dat aan op
de lijst en u hoort meteen welke nummers u hebt.
Vervolgens maakt u het geld over, en pas als wij
zien dat dat geld ontvangen is doet u mee.

Overigens neem ik in mei een week vakantie.
Van 7 tot 16 mei ben ik afwezig.
Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Hoe gaat het in z’n werk, op 23 april?
Allereerst: u kunt de hele loterij online volgen, zoals
u dat bij de kerkdienst ook doet.
We beginnen om 19.00 uur, met de kinderloterij.
Daarop aansluitend doen we de eerste trekking. Alle
lootjes die we trekken, plakken we op de bijbehorende prijs. En natuurlijk vermelden we meteen wie
er wat heeft gewonnen.
Na de eerste trekking houden we even pauze en u
hoort dan hoe laat we weer verder gaan. En na de
tweede trekking idem dito. Tijdens die pauze hopen
we u wat beelden te laten zien van het goede doel
dat we steunen.
Over dit doel leest u op bladzijde17.

Op 23 april gaat het dan eindelijk gebeuren:
ONZE LOTERIJ!!!!!!
Wat hebben we het gemist, in december; de Kerstmarkt met alle leuke kraampjes waar je elk jaar allemaal van die gezellige dingen kon kopen. En die loterij dus. En dat is dan ook meteen het enige wat we
op afstand kunnen doen.
U hebt veel prijzen aangeleverd. Waarvoor onze
hartelijke dank, we zijn daar heel blij mee.
Hierbij moet ik wel even een kleine kanttekening
plaatsen: u hebt wellicht spulletjes gegeven waar ú
waarde in ziet en die ú heel erg van harte gegeven
hebt. Nu kan het zomaar zijn dat u datgene wat u
geschonken hebt, niet terug zult zien als prijs. En
misschien voelt u zich daar wel wat vervelend over.
Of zelfs boos, of teleurgesteld….u hebt het toch gegeven, het is toch mooi om te zien/handig in gebruik/leuk om te krijgen???
Wij kijken best wel een beetje kritisch naar de prijzen. Soms zit het in een doos die niet meer heel is,
of heel erg verkleurd. Soms zit er een barst in de
prijs, of is het anderszins beschadigd, soms ziet het
eruit alsof het al wel 25 jaar op een zolder gelegen
heeft. En neemt u van mij aan: u ziet dat niet meer.
Maar degene die het wint ziet dat wel.
Kortom, alleen wat helemaal mooi en onbeschadigd
is, wordt als prijs goedgekeurd. Wanneer de prijs
‘niet in de prijzen valt’, gaat het naar de Rommelmarkt. En dan komt het, via een kleine omweg, natuurlijk ook goed terecht.

De volgende dag, zaterdag 24 april, kunt u de prijs
dan komen halen in De Aanbouw tussen 10.00 uur
en 12.30 uur. En als dat niet mogelijk is, dan zijn er
mensen die bereid zijn om uw prijs bij u thuis
te komen brengen.
Ik hoop dat u massaal gaat bellen en loten gaat bestellen. En we zien er naar uit om deze loterij met
elkaar tot een gezellig en mooi geheel te maken
waar we samen, als gemeente, van kunnen gaan
genieten. Zodat we, ook met elkaar, veel geld
kunnen verzamelen voor het goede doel.
Ik wens u en jullie allen Gods zegen toe.
Ds. Viola Huls
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Synode deze naamswijziging vastgesteld voor heel
onze kerk.

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

▪ Personalia: zie bladzijde9/10
▪ Collecteverantwoording
Diaconie:
Kerk:
Orgelfds.:
maand maart € 620,65 € 961,64 € 559,69
4 mrt. - KiA-zending: Midden-Oosten € 266,25
14 mrt.- KiA: diaconie in arme regio’s
254,00
21 mrt. - KiA: Javaanse boeren
216,34
28 mrt. - PKN-JOP: paaschallenge
€ 127,00
KiA - Kinderen in de Knel
€ 128m50
▪ Giften en collectegeld (contant)
Diaconie – algemeen
€ 14,40 (bonn.) van NN via mw. Y. de Jong
▪ Kinderen in de Knel (HA)
€ 1,20 (bonn.) van NN via mw. Y. de Jong
Kerk - algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Langbroek
€ 10,00 van NN via mw. Kloeg
€ 10,00 van NN via mw. Bakker
€ 14,40 (bonn.) van NN via mw. Y. de Jong
▪ Orgelfonds
€ 7,20 (bonn.) van NN via mw. Y. de Jong
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________

"De Classis Fryslân is blij dat de Kleine Synode heeft
besloten de naam 'Fryslân' definitief in heel de kerk te
gebruiken om de Friese classis mee aan te duiden.
Net als de Réunion Wallonne, de Evangelisch Altreformierte Kirche en de Gereja Kristen Indonesia Nederland, is nu ook de Classis Fryslân in vertegenwoordigd onder de naam uit het eigen taalgebied. Johannes 10:3 is hiermee voor de Classis Fryslân op
nieuwe wijze werkelijkheid geworden: 'Hy ropt syn eigen skiep by de (eigen) namme - Hij roept zijn eigen
schapen bij hun (eigen) naam."

● Bijbelleesplan bij ‘Het goede leven’
Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed?
De Protestantse Kerk maakte samen met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een bijbelleesplan
bij het jaarthema 'Het goede leven', met bijdragen van
verschillende theologen.
‘Het goede leven’ – met dat jaarthema nodigt de Protestantse Kerk in Nederland gemeenten en individuele gelovigen uit om stil te staan bij de vraag wat een
mensenleven tot een goed leven maakt. Een spannende vraag, nu veel 'goede' dingen als sociale contacten en samenkomsten zijn weggevallen. Wat
maakt ons leven ten diepste 'goed'?
Als hulpmiddel bij die zoektocht hebben de Protestantse Kerk en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap gezamenlijk een online bijbelleesplan samengesteld. In het leesplan nemen twaalf theologen je
mee langs teksten uit verschillende bijbelboeken. Wat
hebben die teksten ons te zeggen over ‘het goede leven’? En hoe leren we om ons elke dag naar dát leven
uit te strekken? Van Sarai tot Elia en van de Emmaüsgangers tot Petrus: ze laten ons een glimp zien van
een 'goed leven' dat dieper gaat dan onze levensomstandigheden.
Het leesplan bij 'Het goede leven' bestaat uit twaalf
afleveringen van theologen en predikanten uit de Protestantse Kerk. Volg het leesplan via debijbel.nl
of meld je aan via de app Mijn Bijbel.

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

● Contante giften niet fiscaal aftrekbaar
Giften die u doet aan een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waaronder plaatselijke gemeenten
van de Protestantse Kerk in Nederland, zijn onder
voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2021 zijn giften
die u in contanten doet echter niet langer fiscaal aftrekbaar. Wilt u nu uw gift fiscaal kunnen aftrekken,
dan kan dat alleen via een bancaire overboeking; dit
geldt zowel voor particulieren als bedrijven.
Om een gift fiscaal te kunnen aftrekken, moet u een
gift met schriftelijke bewijzen kunnen onderbouwen.
Bij een contante gift kon dat tot en met 2020 via een
kwitantie. In de praktijk bleek dit echter fraudegevoelig. Zo zijn er giften met kwitanties aangetoond die
nooit bij het goede doel zijn aangekomen. Wilt u in
2021 uw gift fiscaal kunnen aftrekken, dan zult u de
gift dus via een bancaire overboeking moeten doen.

● Classis Friesland wordt Classis Fryslân
Het allereerste besluit dat de Classis Friesland in haar
eerste vergadering mei 2018 nam, was de verandering van haar naam.
Classis Friesland werd op classisniveau direct gewijzigd in Classis Fryslân. Inmiddels heeft de Kleine

Illustratie: Gerdien van Delft (Studio Rebel)

__________________________________________________
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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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______________________________________________________________________________

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. ...............................................................

