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Data van verschijning van de volgende edities
van het kerkblad en inleverdata:
Nr. Kopij inleveren
Editie periode
e-mail tot 24.00 u: versch.: van - tot:
11 10 juni
19 juni 19/6 - 10/7
12
1 juli
10 juli 10/7 - 31/7
13 22 juli
31 juli 31/7 - 21/8

Voor de Protestantse Gemeente en de
Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet
Verschijnt eenmaal per twee weken
(in de zomer en met kerst om de drie weken).

Redactieadres:

Attentie
Vanaf het volgende nummer gaat de zomerregeling
voor ons blad in. Vanaf 19 juni tot 11 september
verschijnen de nummers 11 tot en met 14 telkens
om de drie weken.

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

Kopij inleveren:

____________________________________

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

Wees niet bang

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

Wees niet bang zegt God de Vader,
voor de dag die komen gaat.
Ook al lijkt het of de wereld
om je heen is dolgedraaid.
Dwars door alle zorg en pijn,
wees niet bang: Ik zal er zijn.

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

Wees niet bang zegt God de Zoon,
voor het duister in je hart
Want voor jou gaf Ik mijn leven.
Ik vind jou de moeite waard.
Voel je je ook nog zo klein,
Wees niet bang: Ik zal er zijn.

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.

Wees niet bang zegt God de Trooster.
Ook al voel je je alleen
stuiten telkens weer je tranen
op een hart van koude steen.
Dwars door het dichtste mistgordijn,
wees niet bang :Ik zal er zijn.

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.

Tineke Tuinder-Krause

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.

Vertraging
Het vorige nummer - zoals gebruikelijk op dinsdagmiddag bij Postnl aangeboden - is helaas bij
sommige abonnees met grote vertraging bezorgd.
Kennelijk was er ergens storing, want bij één van
de redactieleden werd alle post van vrijdag 21 mei
pas dinsdagavond daarop afgeleverd….
We hebben daarover een klacht ingediend - red.

Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits
met bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)
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Opnieuw op weg gaan
Vorige week stond er in de agenda een cursusdag ingepland. Op zich is dit niet zo verwonderlijk. Om als geestelijk verzorger bekwaam te blijven is regelmatige scholing vereist.
Echter het afgelopen jaar moesten veel afspraken, om begrijpelijke redenen, in de planning geschrapt worden. De opleiding waarvoor ik me had aangemeld, was ook al enkele keren verschoven. Daarom was ik extra blij dat de dag nu, weliswaar met beperkingen, ‘life’ kon doorgaan.
De avond van te voren zocht ik naar een bruikbare tas om mijn boeken mee te nemen. Ik nam
mijn beide werktassen in de hand. Ze waren tot de rand gevuld en voelden zwaar aan.
De afgelopen maanden heeft de corona-crisis mij, met name
in de werkomgeving, zo in beslag genomen dat er blijkbaar
niet eens gelegenheid was om de tassen regelmatig even te
legen en zo op te ruimen. Er kwam alleen maar papierwerk,
boeken en informatie bij, er ging niets uit de tas. En dan kom
je plotseling voor het feit te staan dat de tas niet meer bruikbaar is. Ik zocht ruimte voor het nieuwe cursusmateriaal,
maar die was er niet.
Soms lijkt het leven op zo’n ‘werktas’. Volgestopt met ervaringen; mooie belevenissen, maar ook verdrietige gebeurtenissen, dankbaarheid en vreugde, afscheid en gemis. De
liefde kan je vleugels geven en de tas vederlicht laten voelen,
het verdriet kan de tas het gewicht van een baksteen geven.
In de loop van het leven komt er steeds iets bij in de tas, waardoor het gewicht verandert. Er
kunnen zich momenten aandienen, waarop het lijkt alsof er niets meer in de tas ‘gepropt’ kan
worden. Er is geen ruimte meer om dat ene te dragen of geen mogelijkheid meer om iets
nieuws te beginnen.
Dan wordt een mens gedwongen om de tas neer te zetten. In mijn werk zit ik regelmatig met
een bewoner of een naaste ‘bij de pakken neer’ . We bekijken de levenstas en halen, heel voorzichtig, er iets uit. Wanneer we iets moois in handen krijgen, benoemen we dat, het maakt
dankbaar en blij, maakt het licht(er). Maar in de tas zitten ook vaak zware zaken, levenservaringen die – alleen – bijna niet te tillen zijn. Met de ander heb je daartoe meer kracht. Voorzichtig
spreken we uit, wat bijna niet te noemen is, een naam, een gemis of verlangen. Door dit samen
te doen, zijn er meer handen beschikbaar, zodat de last – soms voor even – minder zwaar kan
voelen. Afhankelijk van de levensovertuiging kunnen we ook zoeken naar dat- of diegene die
kan helpen om te tillen. Wat of wie geeft kracht om te dragen? Kunnen we iets uit handen geven, in de open handen van de Ander?
Het samen ‘uitpakken’ neemt niet direct verdriet of gemis weg. Daar is het leven en haar verhaal vaak te groot voor (geweest). Je kunt de ervaringen in het leven niet zomaar gemakkelijk
opruimen. Maar het samen delen, benoemen en ordenen kan wel helpen om ruimte te krijgen.
Zo komt er adem om weer verder te gaan.
Op de vooravond van de start van mijn scholing haalde ik mijn tassen helemaal leeg. Ik ordende
de verschillende mapjes, kwam er achter dat er zaken dubbel inzaten. Er kon zelfs, voorzichtig,
iets weg. Bij het inruimen van de tas kwam er ruimte voor de nieuwe boeken en bleef er zelfs
nog een plekje over. Zo kon ik de volgende dag op reis gaan, op weg naar iets nieuws.
Ik wens u toe dat u ook zo af en toe de levenstas even kan uitpakken, om ruimte te maken
voor iets nieuws of om voldoende adem te hebben om verder op weg te gaan.
Marijke Verzendaal
Geestelijk verzorger Argos Zorggroep, regio Hoogvliet
Ik volg de opleiding ‘Scholen als deeltaak van de geestelijk verzorger’. Wellicht kan ik later in het jaar
het geleerde in praktijk brengen door u in de gemeente te vertellen over het werk van een geestelijk verzorger in verpleeghuis en in de eerste lijn (thuissituatie). Maar eerst de opleiding afronden, anders raakt
ook mijn ‘tas’ te vol
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 6 JUNI 2021

ZONDAG 20 JUNI 2021

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending digitaal via kerkradio en de
website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek na aanmelding, zie: Prot.

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending alleen digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering
Toegang op afspraak; max. 45 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
Pastoor A.J. van Deelen
Eucharistieviering
Toegang op afspraak; max. 45 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 g
--------------------------------------------------------------------

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

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-Werelddiaconaat: kwetsbare vrouwen
en kinderen in Nigeria
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Onderhoud

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA; hulp Griekse vluchtelingen 2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

Agenda
ZONDAG 13 JUNI 2021

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

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
dienst van Schrift en Tafel
Uitzending digitaal via kerkradio en de
website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek na aanmelding, zie: Prot
.
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Mw. L. Janssen-Impens
woord- en gebedsdienst
14.00 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
Toegang op afspraak; max. 45 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
--------------------------------------------------------------------

_________________________________________
Vast rooster

(tijdelijk geen activiteiten

Actueel
Woensdag 9 juni
19.30 uur Kerkenraad - digitaal (P).
Donderdag 10 juni
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 voor thuiszitters (via internet: www.kerkhoogvliet.nl).
24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail
voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' - 3 weken (O).
Zondag 13 juni
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 11 juni tussen 17.00 uur
en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 30
personen); zie bladzijde 11.

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie 2. PKN: missionair werk
HA: KiA - Kinderen in de Knel
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie
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Woensdag 16 juni
16.00 uur Klein Pastoraal Overleg digitaal (P).
19.30 uur College van kerkrentmeesters - digitaal (P).
Donderdag 17 juni
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 voor thuiszitters (via internet: www.kerkhoogvliet.nl).
Zondag 20 juni
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 18 juni tussen 17.00 uur
en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 30
personen).

Zorgcentra
Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

¸▪ mw. Marijke Verzendaal
(aanwezig: maandagmorgen, dinsdag en woensdag)
e-mail: m.verzendaal@argoszorggroep.nl
telefoon 010-438 33 44; mobiel: 06 3816 8239
▪ mw. Marije Noorbergen , telefoon 010-438 33 44
(aanwezig op donderdagmiddag)

Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni

Marcus 3:20-35
Marcus 4:1-12
Marcus 4:13-20
Marcus 4:21-34
Ezechiël 43:13-27
Ezechiël 44:1-16
Ezechiël 44:17-31

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni

Johannes 4:1-12
Johannes 4:13-26
Johannes 4:27-42
Johannes 4:43-53
Efeziërs 1:1-6
Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1:15-23

zondag
maandag

20 juni
21 juni

Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20

e-mail: m.noorbergen@argoszorggroep.nl

Nieuws uit Breede Vliet (en Meeuwenhof)
Een vorige keer was ik iets te voorbarig. Ik maakte
melding van de verhuizing van de bewoners van
Breede Vliet en een deel van de bewoners van
Meeuwenhof.
Helaas kregen we te maken met een uitstel. Maar
wanneer u dit kerkblad in handen heeft, hopen we
dat de helft van het aantal bewoners hun nieuwe
woonruimte inmiddels al heeft mogen betrekken.
Weet u het nog?
Begin 2019 werd het gebouw van geriatrisch verpleeghuis Breede Vliet gesloopt. De bewoners kregen tijdelijke huisvesting in De Alver, naast de
Meeuwenhof. Hoewel het coronavirus ons tot afstand dwong, groeiden we toch naar elkaar toe. Er
werden, zeker in het begin, gezamenlijke activiteiten gedaan, collega’s en bewoners raakten met
elkaar en het pand vertrouwd.
Een half jaar geleden kwamen ook de bewoners en
collega’s van Klepperwei Rhoon naar Hoogvliet.
Ook zij zijn in afwachting van een nieuw huis.

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

Mw. H. Barendregt-Roobol
Antes, Zorgboulevard, locatie Maasstadweg

Nu is toch de tijd van afscheid nemen weer gekomen. De Breede Vliet verhuist en met hen ook een
deel van hen die wonen en werken in Meeuwenhof.
Het nieuwe gebouw Breede Vliet, gevestigd in de
wijk Zalmplaat (Schakelweg 162) geeft plaats aan
180 bewoners. Collega Marije Noorbergen en ikzelf
zullen als geestelijk verzorger in de nieuwbouw
gaan werken. Omdat we samen zijn, kunnen we
vier (werk-)dagen in de week aanwezigheid bieden.
Ook de Meeuwenhof blijft bewoond. Zij krijgt een
eigen geestelijk verzorger, die waarschijnlijk op de
vrijdagen aanwezig zal zijn. Natuurlijk zijn we alle
drie verbonden met elkaar, met het werk en de
beide verpleeghuizen.

(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
Verpleeghuis 'Antonius Binnenweg'
(Nw. Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam))

Dhr. K. Kombolitis
Verpleeghuis 'De Twee Bruggen'
(Pascalweg 41, 3076 JK Rotterdam)

Mw. M.J. Mevius,
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Wanneer het stof iets is neergedaald, de verhuisdozen uitgepakt zijn, zal ik u in één van de volgende kerkbladen meer vertellen over ons nieuwe
huis. Graag wil ik u dan ook in woord en beeld
meenemen naar onze nieuwe ruimte om op adem
te komen. Wij hebben deze plek ‘In de luwte’ genoemd en hopen dat er beschutting zal zijn voor
allen die daar even binnen komen. Misschien kunt
en wilt u, wanneer omstandigheden zich gunstig
ontwikkelen, eens een kijkje komen nemen in ons
nieuwe huis. Voor de nabije periode vraag ik u de
bewoners en collega’s te dragen in uw hart en in
uw gebeden.
Een warme groet vanuit (de tijdelijke en nieuwe)
Breede Vliet,
Marijke Verzendaal, geestelijk verzorger

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

Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

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

Dank
Hierbij hartelijk bedankt voor de bloemen uit de
kerk op 9 mei. Echt een verrassing en ook nog op
moederdag. Ik hoop dat we elkaar spoedig weer in
de kerk kunnen ontmoeten.
Voor iedereen nog even geduld en blij vooruitzien.

Geestelijk verzorger: ▪ mw. Heidi Blom
(aanwezig op vrijdag); telefoon 010 295 18 88

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

Mieke Bruin
Bij deze willen wij de kerk hartelijk bedanken voor
de bloemen op zondag 16 mei. Tevens bedanken
we hierbij mevrouw Riet van der Werff die nog al
wat moeite heeft moeten doen de bloemen op ons
adres te bezorgen; er was een verkeerd nummer
opgegeven: 191 in plaats van 198.
Familie Noordzij
vervolg in linker kolom

Geestelijk verzorger: ds. Wim Burggraaf
e-mail: w.burggraaf@leliezorggroep.nl

_____________________________________

Uitzending op donderdag

Dank - vervolg -

Een verrassing met Pinksteren. Toen ontving ik,
parochiaan van de Mariakerk (en betrokken bij het
kerkblad), een bloemengroet uit de protestantse
Dorpskerk als blijk van medeleven.
Hartelijk dank voor dit gebaar, toch ook een teken
van oecumene.
Nico Bijlsma

Het valt niet altijd mee om lichtpuntjes te vinden.
Maar… weten jullie hoeveel mazzel jullie hebben
met in de Dorpskerk een verbinding voor beeld,
geluid, en internet? En dat jullie nog meer boffen
met mensen die sinds eind februari op donderdagochtenden een uurtje afleiding, bemoediging en
vermaak weten te brengen? Fenomenaal is dat!
Want ga maar eens na wat er allemaal bij komt
kijken. Iedere donderdagochtend paraat staan en
een programma live uitzenden, veelal zonder publiek. (Youp van ‘t Hek durfde het niet, eind 2020.)

Wij willen iedereen hartelijk bedanken van wie wij
felicitaties en kaarten ontvingen ter gelegenheid
van onze 40e trouwdag. Het waren er heel veel en
wij waarderen dit attente gebaar enorm.
Arie en Dineke van Veelen
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Tijdens zo’n uitzending koel blijven en improviseren
als de techniek het even af laat weten. En dat is
nog alleen het stuk wat zichtbaar is...
Want achter de schermen vraagt zo’n programma
ook een heleboel voorbereiding en dat wordt met
enorm veel liefde en creativiteit gedaan. Weet u
nog wat er zoal is voorbij gekomen de afgelopen
weken? Een greep: de geschiedenis van de
Dorpskerk, de groene omgeving van Hoogvliet,
liederen uit alle mogelijke liedbundels, uitleg over
Taizé, prachtige beelden uit Australië, natuurfilmpjes over een slimme muis, over herten, over ravottende zwijntjes, een creatieve quiz, de geschiedenis van Hoogvliet, verhalen met plaatjes, foto’s en
nog veel meer.
En het verlangen is er om door te gaan, zeker zolang samenkomen met elkaar er nog niet in zit. En
bij dat doorgaan is (jo)uw hulp nodig. Want iedereen weet wel iets. Iets moois, iets liefs, iets hoopvols, iets inspirerends. Denk niet te gauw dat wat
(jo)u te binnen schiet om op een donderdagochtend te delen met anderen niet kan of niet goed
zou zijn. Want het kan vaak wel. Het mag ook anoniem. En juist de verscheidenheid aan wat mensen
beweegt, is mooi om te laten zien en/of horen. Pak
gerust de telefoon en bel Harry (of iemand uit het
pastoraal team) met (jo)uw lichtpuntje. Een gedicht
of foto’s, een gebed of een lied, een onderwerp
waar u/je blij van wordt. En wat ook nog kan: vertellen wat u/je mooi vond de afgelopen weken,
want misschien kan zoiets dan nog een keer!
Alice van Bommel

● zich in te zetten om aan homoseksuelen in kerk
en samenleving een veilige plek te bieden
● elk geweld tegen homoseksuelen tegen te gaan
● ruimte te scheppen voor gesprek en dialoog over
seksualiteit.

De tekst van de Verklaring uit 2011 luidt als volgt:
We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de
mens geschapen is naar het beeld van God en
kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen
waardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld tegen homoseksuelen, in welke vorm dan ook, uit den boze.
Van elke schending van mensenrechten zeggen
we nu: dat deugt niet. Vandaag benadrukken we
dat in het bijzonder waar het de schending van de
mensenrechten van homoseksuelen betreft. Daaronder vallen alle vormen van fysiek, psychisch en
verbaal geweld tegen homoseksuelen evenals het
aanzetten tot deze vormen van geweld. Wie geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van
God, gaat voorbij aan Christus’ oproep om God en
de medemens lief te hebben. Ook in onze geloofsgemeenschappen is de menselijke waardigheid
van homoseksuelen soms geschonden, door liefdeloos en zonder begrip met hen om te gaan.

Raad van Kerken
Hernieuwde uitspraak tegen
geweld jegens homoseksuelen
Op 17 mei 2011 onderschreven alle destijds bij de
Raad van Kerken in Nederland aangesloten kerken
en de Nederlands Gereformeerde Kerken de Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Nu, tien jaar verder, onderstrepen alle leden
(waaronder de R.-K. Kerk) en associés van de
Raad deze Verklaring opnieuw, zo maakt de Raad
van Kerken bekend in een persbericht.

We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor
inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We roepen gelovigen in onze kerken op
geen voeding te geven aan enige vorm van geweld
tegen homoseksuelen. Kerken willen, naar het
voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

‘Elk mens is kostbaar in de ogen van God. Daarom
zijn we geroepen op te komen voor menselijke
waardigheid, om respectvol en vreedzaam met
elkaar om te gaan en elke voeding of vorm van
geweld tegen homoseksuelen af te wijzen. Het
doet ons pijn te constateren dat de Verklaring nog
even actueel is als in 2011’, staat in het bericht.

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in
de maatschappij een omgeving te bieden waar
homoseksuelen zich veilig voelen en zo ook bij te
dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving.
We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten met vertegenwoordigers van andere religies
homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen homoseksuelen te bestrijden.
(Bron: Actueel)

De Raad van Kerken brengt om die reden de Verklaring opnieuw onder de aandacht van de kerken
en roepen deze op om:

_____________________________________
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B staat voor BIJBEL;
een boek, dat God ons gaf.
Een richtlijn door het leven en onze komaf.
Het is helder en klaar,
We zijn zoals God ons maakte,
en dat is waar.
Groetjes, Sanne Hallema
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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

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

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

Predikanten

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)

Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33
KERKENRAAD

● 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.

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

▪ 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

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC,
telefoon 4160071, e-mail: v.huls@chello.nl
zaterdags vrij.
Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis),
Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt,
Oudeland, Middengebied, Boomgaardshoek en
Tussenwater.

• 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

Op deze dag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van
dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder
financiële middelen en het moeten sluiten van de
kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en
voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken
elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis
te blijven voor elkaar én voor het dorp.
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij
het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.
Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van
de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op
bankrekening: NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken. Helpt u mee
om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

• 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.

DiacoNieuws
Een jaar geleden in de Pinksterdienst werd ik bevestigd als diaken. Het leek er toen echt op dat we
in september weer samen zouden kunnen komen
in de kerk. De coronacijfers waren fors gedaald dus
dat moest goed komen.
Maar de praktijk was toch echt anders. Konden we
gelukkig in het begin nog fysiek met elkaar vergaderen op anderhalve meter afstand, na november
was dit echt niet meer mogelijk.

Bij de diensten
● Ambts- en taakdragers

▪ 6 juni: mw. Kloeg, mw. Van der Maar
Lector: mw. Groenendijk
Pianist: Paul Sonneveld
Beeld en geluid: mw. Bakker
▪ 13 juni: mw. Vervat, mw. Leeuwestein, mw.
Groenendijk
Lector: dhr. Van Veelen
Organist: ?
Beeld en geluid: mw. Van der Maar

Wat ben ik blij dat er zo’n mooi team van diakenen
en vrijwilligers is, zodat er toch nog van alles gebeurt.
De voedselbank draait op volle kracht door. Er is
iedere donderdag een uitzending vanuit de kerk om
even de zinnen te verzetten. De financiën worden
netjes bijgehouden en afgedragen.
Het avondmaal is eerst aangepast voor 30 mensen
met een eigen bekertje en matses en later zelf
thuis voor de buis. Er wordt gebeden voor de nood
in de wereld en er is aandacht voor de collecten.
Ook voor de noden in de omgeving blijft aandacht.
Op de achtergrond wordt hard gewerkt voor het
vakantiebureau. We blijven plannen maken voor
als we straks weer echt bij elkaar mogen komen.
Dan hoop ik niet met een handje vol maar met een
heel volle kerk.

● Aanmelden bezoek
De zondagse vieringen kunnen worden bezocht, zij
het met een beperkt aantal personen (30). Daarom
is het voor wie een dienst wil bezoeken nodig zich
tevoren aan te melden.
Dat kan telkens per zondag op de voorafgaande
vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur als volgt:

op vrijdag:
11 juni.
18 juni.
25 juni.

voor zondag:
13 juni.
20 juni.
27 juni.

via telefoon:
416 17 55
416 17 55
472 27 27

Plannen maken moeten we met zijn allen vooral
blijven doen, even in je hoofd aan mooie dingen
denken die dan weer zouden kunnen.
Namens de diaconie wens in u mooie plannetjes
en gezondheid toe.

Collecten, toelichting

Marieke Groot Bramel

13 juni - PKN: missionair werk

Dorpskerken willen van betekenis zijn
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Collecten

Daarom herhaal ik de uitnodiging: als je (u) zelf je
ook door een lied wilt voorstellen aan de gemeente, laat het me weten (telefoon 010-4165513 of email: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl). De technische
kant ligt helemaal bij mij en je komt niet in beeld
(wel met een fotootje, niet sprekend). Alles gebeurt
in overleg en je krijgt het resultaat te zien voor het
gebruikt wordt.
Van harte welkom!

▪ 6 juni Kerkinactie-Werelddiaconaat: Kwetsbare
vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang
gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer
laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen
in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders
hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien
en naar school te laten gaan.

Meer activiteit
Heel voorzichtig gaan we weer wat activiteiten oppakken. Nu ik zelf gevaccineerd ben voel ik me
vrijer om bij u thuis op bezoek te komen. De kans
dat ik een besmetting overbreng is immers heel
klein geworden. Maar natuurlijk kom ik alleen als u
dat zelf op prijs stelt. Als u vanwege corona liever
geen bezoek krijgt bent u helemaal vrij om dat te
laten weten. Ik probeer dan telefonisch contact te
leggen en zo toch nog verbonden te blijven.

De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt
deze vrouwen om hun
grootste uitdagingen te
overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo
vertelt Sylvia: “De zorg voor
mijn acht (klein)kinderen
valt me zwaar. Nu ik meer
weet over hygiëne hebben
ze minder last van diarree
en malaria. Ook kreeg ik
zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en heb ik eigen
inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn
man en ik kregen relatietherapie.” Zo worden
kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Ds. Huls was met vakantievakantie -red.

Kerkenraadpraat

Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het
werk van de Mothers’ Union in Oeganda. Van harte
aanbevolen! U kunt ook geven via bankrekening
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. vrouwen Oeganda. Hartelijk dank!

Beste zusters en broeders,
We gaan weer open!
Eindelijk is het dan zover: de kerkenraad heeft besloten met ingang van 13 juni de Dorpskerk weer te
openen voor de zondagse eredienst en dat vinden
we heel erg fijn.
Mag iedereen dan weer naar de kerk komen? Het
antwoord is “ja, iedereen mag naar de kerk komen”. Maarrrr… op grond van de nog immer geldende ‘coronaspelregels’ mogen we helaas nog
steeds maar 30 kerkgangers per zondag toelaten.
Dus is het nodig dat u zich vooraf even aanmeldt.

▪ 13 juni - Avondmaalscollecte
De collecte bij het Heilig Avondmaal op genoemde
zondag, is bestemd voor het project Kinderen in
de Knel, van Kerkinactie. Deze collecte wordt van
harte bij u aanbevolen.

Vanuit de Aalkaar pastorie

Om een kerkdienst bij te wonen kunt u zich (net als
vorig jaar) telefonisch aanmelden bij:
▪ Riet Groenendijk (telefoon 010 - 416 17 55) of
▪ Liesbeth van Delft (telefoon 010 - 472 27 27)
Op 6 juni vertellen we bij de afkondigingen bij wie u
zich kunt aanmelden voor de dienst van 13 juni.
Als u zich wilt opgeven en het aantal van 30 is al
bereikt, dan wordt u op de lijst gezet voor de
dienst van de volgende week.
Heeft u zich aangemeld, maar krijgt daarna onverhoopt toch klachten, zoals hoesten, verkoudheid,
hoofdpijn of griepachtige verschijnselen, blijf dan
thuis en meld u even af!

Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag 18 juni
Lied vol betekenis
Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat de eerste
bijdrage in de reeks ‘een lied vol betekenis’ heeft
plaatsgevonden. Op de eerste zondag dat dit stond
gepland waren er technische problemen zodat we
een week gewacht hebben met het inzetten van de
bijdrage. Hopelijk is het op 30 mei wel goed gegaan…
Het feit dat op mijn vraag een aantal reacties zijn
gekomen laat zien dat hier wel belangstelling voor
bestaat. Ik heb in eerste instantie een aantal mensen uitgenodigd; iedereen vond het een mooi idee
en we kunnen meteen een tijdje vooruit. Maar –
daaraan komt een keer een einde.

Als u naar de kerk kunt komen dan verwachten wij
dat u bij de ingang van de kerk een mondkapje
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draagt, u uw handen desinfecteert bij de desinfectiezuil en even wacht totdat iemand van de commissie van ontvangst u naar uw zitplaats brengt.
Als u zit mag het mondkapje af.
Bij het verlaten van de kerk draagt u het mondkapje natuurlijk weer. Verder vragen we u te wachten
totdat iemand van de commissie van ontvangst u
het signaal geeft om de kerk te verlaten.
Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot anderen en
blijf niet hangen in de hof tussen de kerk en De
Aanbouw.
Helaas is het nog niet mogelijk om te zingen, maar
neuriën mag natuurlijk wel tijdens de dienst.

● 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 werker:
mw. Lizzy Beenhakker

Het licht aan het einde van de tunnel is in de verte
zichtbaar en we zien er reikhalzend naar uit. We
hopen u snel weer te ontmoeten in de Dorpskerk,

● Noodnummer: 06 – 30 97 58 17 ●
● Parochiebestuur
mgr. vic.-gen. A.J. (Lex) van Deelen, administrator;

Namens de kerkenraad,
Rein Hallema

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;
mw. T. van Schaijk-Joyce (lid)
e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl

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

▪ Personalia:

Centraal secretariaat: Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse (Felicitaskerk), tel. 06-51115724
open: maandag - donderdag: 8.00 - 13.00 uur.
e-mail secretariaat: centraal@rk-npg.nl

(Zie bladzijde 16 )

▪ Giften en collectegeld (contant)

● Parochiële Caritas Instelling NPG

Diaconie - algemeen:
€ 8,00 van NN via mw. Van Lunteren
Kerk - algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Hoogerwerf
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 8,00 van NN via mw. Van Lunteren
• orgelfonds
€ 4,00 van NN via mw. Van Lunteren

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

● Bisdomkerk

• ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van
Gorcum, De Rik 5, Brielle; postadres: Postbus 268,
3230 AG Brielle. Open: dagelijks 13.00 - 17.00 uur.
Website: martelarenvangorcum.nl
Contact: dhr. F. Verwater, telefoon 0181-624639,
mobiel: 06-27460401, e mail: ferry@verwater.nl.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________

● 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

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

● Nader bericht voor kerken op 2 juni

• 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

Het CIO beraadt zich dan op wat de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen betekenen
voor de kerken.
Zij komt dan hierover met een advies richting de
aangesloten kerkgenootschappen.
Op grond van het advies van het CIO zal ook het
moderamen van de Protestantse Kerk met verdere
informatie komen.

• 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.

● Vergadering synode
Op 12 juni komt de generale synode bijeen in Lunteren. De agenda en onderwerpen kan in het volgende nummer worden opgenomen.

____________________________________
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• 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
• 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 / Pernis

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

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 8.30 tot 11.00 uur;
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Bisdomnieuws
Online ‘kerktoetredersdag’
Elk jaar zijn er tientallen mensen in parochies van
het bisdom Rotterdam die toetreden tot de Katholieke Kerk. Tot vorig jaar was het mogelijk om een
bisdombrede ‘kerktoetredersdag’ te houden met
een gezamenlijke eucharistieviering, ontmoeting en
kennismaking. Dit jaar wordt de ‘kerktoetredersdag’
online gehouden als Teams bijeenkomst.

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).

Bisschop Van den Hende nodigt de kerktoetreders
hiervoor uit via de pastorale beroepskrachten die
hen in de parochies hebben begeleid.
“We willen deze ontmoeting dit jaar graag online
houden als Teams bijeenkomst, omdat het belangrijk is om samen te komen als gemeenschap van
gelovigen”, schrijft de bisschop aan de kerktoetreders. “De Kerk van Rotterdam noemen wij vaak
‘een netwerk van liefde’. Het is een netwerk, waarin
we met elkaar verbonden zijn rond Christus, zoals
de ranken van de wijnstok (Johannes 15, 5). Het is
een netwerk waar we elkaar kunnen opbouwen,
bemoedigen en als leerlingen van Jezus steeds
meer kunnen groeien in geloof.”

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

Bij de online ‘kerktoetredersdag’ worden de deelnemers ingedeeld in groepen. De bijeenkomst
wordt telkens gehouden voor een kleiner gezelschap als ontmoeting van anderhalf uur: op vrijdag
18 juni, donderdag 24 juni en vrijdag 25 juni.

Personalia: zie bladzijde16/17.
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Mariska Aldrichem in een nieuwe video op katholiekleven.nl.
Mariska Adrichem is medewerker van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.
Samen met bezoekers vertelt ze in deze video over
de betekenis van het heiligdom. De rector van het
heiligdom, Jeroen de Wit, vertelt over de geschiedenis die teruggaat tot rond het jaar 1400. Rector
De Wit: “Het is echt een plek waar je op verhaal
kunt komen eigenlijk, waar God kracht schenkt,
waar Hij genade schenkt.” Ook mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, wordt geïnterviewd in de video over het heiligdom in zijn bisdom:
“Veel mensen komen met hun intenties naar Heiloo. Daar gaat mijn hart ook van open. Daar ben je
priester voor geworden. Om mensen op die weg
nabij te zijn en hen daarin de steun van het geloof
en heel in het bijzonder op deze plaats natuurlijk
ook de steun aan de voorspraak van Maria toe te
zeggen en toe te bidden.”
Bekijk de video op: katholiekleven.nl.
(Bron: Actueel)

Zondagvieringen
Mariakerk
Bijwonen van vieringen in de Mariakerk:
aanmelden telefonisch bij het secretariaat op de
vrijdag tussen 8:30 uur en 11:00 uur via telefoon:
010-472 31 15 (gebruik geen voicemail!!!)
Maximaal 45 personen.
Voor de digitale viering uit de Felicitaskerk:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
Zondag
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:
11.30 uur
Priester:
Lector:
Koster:

6 juni
Eucharistieviering
pater Y. Konchenko
mw. L. Ietswaard
dhr. L. Janssen
dhr. Th en A. van Schöll
dames Gliniorz
Viering H. Communie (besloten)
pater Y. Konchenko
?
dhr. W. Tempelaars

Ma. 7 juni
Do. 10 juni

10.00 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering

● Boodschap Rooms-Katholieke Kerk bij Vesak:
voor een cultuur van zorg en solidariteit

Zondag
09.30 uur
Voorganger
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:
14.00 uur

13 juni
woord- en gebedsdienst
Mw. L. Janssen-Impens
dhr. L. Janssen
mw. C. Hendriks
dhr. Bijlsma, mw. Karsomenawi
mw. Karsomenawi, Mai Dao
eucharistieviering voor de Antilliaanse
gemeenschap
Priester
pater Y. Konchenko
Koster
dhr. N. Evertsz
Ontv./reinig.: Dames Maduro
Ma. juni
Do. 17 juni

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog
te Rome gaf op woensdag 26 mei een boodschap
uit ter gelegenheid van Vesak. Op de volle maan
van de maand Vesak, vallend in mei, herdenken
boeddhisten de geboorte, ontwaken en dood van
de Boeddha.
De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog
roept in de boodschap boeddhisten en christenen
op tot solidariteit. “Het leed dat wordt veroorzaakt
door de COVID-19 pandemie heeft ons bewust
gemaakt van onze gedeelde kwetsbaarheid en
onderlinge afhankelijkheid. Wij zijn geroepen om
die solidariteit te ontdekken en in praktijk te brengen die is verankerd in onze respectievelijke religieuze tradities”, zegt Miguel Ángel Kardinaal
Ayuso Guixot, MCCJ, hoofd van de pauselijke
raad, in de boodschap.
Hij wijst op de boeddhistische leer over de vier
Hemelse Verblijfplaatsen of Deugden, de Brahma
Vihara, die ons een tijdloze boodschap van solidariteit en actieve zorg biedt. Kardinaal Ayuso Guixot:

10.00 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering

_________________________________________

Landelijk kerknieuws
● Video over Heiligdom van Onze Lieve
Vrouw ter Nood in Heiloo: naar de bron
“Heiloo is een heerlijke plek. Vanaf het moment dat
je hier door de hekken loopt, word je overvallen
door een enorm gevoel van rust en warmte. En ja,
troost. Het maakt helemaal niet uit wat je achtergrond is voor het gevoel wat je hier krijgt.
Dat is echt alsof je bij de Moeder thuis komt”, aldus
14

“Sprekend over mettā (liefdevolle vriendelijkheid),
sporen ze de volgelingen aan tot een grenzeloze
liefde voor allen.” De boodschap wordt afgesloten
met de hoop dat de dramatische situatie van de
COVID-19 pandemie de banden van vriendschap
tussen christenen en boeddhisten versterkt en hen
tevens verenigt in dienst van de mensenfamilie,
door het praktiseren van ‘een cultuur van dialoog
als weg, wederzijdse samenwerking als gedragscode, wederzijds begrip als methode en norm’
(Paus Franciscus, Fratelli tutti, 285).

stiltebeleving, eenvoudige handenarbeid, gastvrijheid en regionale betrokkenheid.
We zijn verschillend als christenen, maar we wilden
zoeken naar wat ons verbindt en dat is de eenheid
in het vertrouwen op Christus.”
Het aantal reserveringen van het gastenverblijf
neemt volgens Peter Dullaert sterk toe. “Je kunt als
groep komen, maar er komen redelijk veel individuen. Een deel zijn echte kloosterlopers, een ander
deel zijn mensen die nog nooit in een klooster zijn
geweest en rust zoeken. In coronatijd zijn wij een
van de weinige kloosters die bijna helemaal opengebleven is.” Sinds een jaar is het bovendien ook
mogelijk om te kamperen in de boomgaard van het
klooster.
(Bron: Katholiek Nieuwsblad)

(Bron: Actueel)

● Klooster Nieuw Sion zet deuren verder open
Het vijfjarig jubileum van het oecumenisch klosster
in Diepenveen kon vanwege de coronarestricties
helaas niet groots gevierd worden. “Met de opening
van de koffieschenkerij wordt het lustrum niet alsnog
gevierd”, zegt Peter Dullaert, één van de directieleden. “Dan zouden er wel twee- of driehonderd mensen komen en dat kan op het ogenblik niet.”
De schenkerij is een koffie- en theetent en tegelijk
een receptie. Het lijkt een beetje op een museumcafé. “Het is een ruimte waar we onze gastvrijheid
willen uiten en alle gasten die er komen, wegwijs
willen maken. Het wordt grotendeels door onze
vrijwilligers gerund. Onze kloostertuin is nu iedere
dag open voor bezoekers en dan kun je een kopje
koffie of thee komen drinken”, aldus Dullaert.

_____________________________________

Gedicht bij ActieGiro555 voor de
coronaslachtoffers in India en Nepal
Wees welkom in ons mooie warme land.
Hier kon je gister nog de bloesemgeuren ruiken,
nu hakken wij de takken van de struiken:
wie sterft, wordt nog dezelfde dag verbrand.
De geuren van bederf, de stank van rook,
de smaak van bitter afscheid zonder woorden
van hen die ons in liefde toebehoorden.
De dader is een sluw, onzichtbaar spook.
Wij zijn er nog, maar doods en doodsbenauwd,
de lucht is zwaar. Het einde lijkt nabij,
ons bed is oud en hard als aanmaakhout.
Wees welkom als de bloesem zich ontvouwt,
maar nu: breng ons op adem, maak ons vrij.
Als u ons vindt, hier. Achter in de rij.

● Missie Nieuw Sion:
Vijf jaar geleden vertrokken de cisterciënzer monniken uit de abdij Sion. Zij woonden daar toen nog
maar met acht man, terwijl het complex oorspronkelijk gebouwd was voor zestig monniken. Het
werd hen te groot, ze vertrokken naar Schiermonnikoog.
Veel mensen vonden het vertrek vreselijk jammer,
onder wie ook Dullaert – die er al sinds zijn zeventiende kwam – en zijn vrouw. “Eerst hebben we de
monniken nog tien keer gevraagd of ze alsjeblieft
wilden blijven”, vertelt hij. “Maar toen ze toch echt
vertrokken, dachten we: dit moet een plek van stilte
en gebed en gastvrijheid blijven.”
Uiteindelijk is er met tien personen een stichting
opgericht die dankzij een lening het klooster kon
kopen. De initiatiefgroep bestond uit protestanten
en katholieken. “Toen zijn we tot een visie en missie gekomen”, zegt Dullaert. “Nieuw Sion is er om
dichter bij jezelf, dichter bij elkaar, dichter bij God
en dichter bij de natuur te komen door gebed en

Rikkert Zuiderveld

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

Collecte op zondag 6 juni (P)
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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. ...............................................................

