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telefoon op redactieavond: (tijdelijk) 010-4161303

Kopij inleveren:
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negen dagen voor verschijnen (of eerder);
• 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

De heilige Benno en de kikkers
De man Gods ging vaak de natuur in om te bidden
en te mediteren. Op een keer, toen hij langs een
moeras kwam, was er een spraakzame kikker aan
het kwaken in het troebele water. Om te voorkomen
dat die zijn contemplatie zou verstoren, beval hij hem
om een Sefarische te zijn, aangezien alle kikkers in
Sefaria stom zijn. Maar toen hij een stukje doorgelopen was, schoten hem de woorden van Daniël te
binnen: “Zeemonsters en al wat in het water zwemt,
prijs de Heer, dieren in het wild en al het vee, prijst
de Heer.” En omdat hij bang was dat het zingen van
de kikkers misschien aangenamer was dan zijn eigen bidden, richtte hij zijn bevel weer tot hen, dat zij
God zouden prijzen op hun eigen manier. En spoedig waren de lucht en de velden vervuld met hun luid
gekwaak. (Uit: “Groene Theologie” blz. 5)

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 bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)
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De schepping aan ons toevertrouwd
Was u ook blij verrast toen u op de bij-vriendelijke plant op uw balkon of in uw tuin een
mooie vlinder zag neerstrijken; of zag hoe hommels, bijen of vliegjes uit de bloemen van uw
plant snoepten?
Voor mij is het echt zomer als ik op een zomerse dag zwermen zwaluwen met grote snelheid door de lucht zie cirkelen. En, hoe hard en kris-kras door elkaar ze ook vliegen, nog
nooit heb ik gezien dat ze in de lucht met elkaar botsten!
Ik ben ook elke keer weer blij verrast als ik zie hoe in een klein gaatje naast een lantaarnpaal een felrode klaproos tevoorschijn komt.
Niet alleen milieuorganisaties waarschuwen ons dat onze prachtige natuur in gevaar is; ook
zelf lezen we in onze kranten soms berichten hoe veel van de biodiversiteit verloren dreigt
te gaan. Ook allerlei kerkelijke organisaties roepen ons op om met meer zorg en terughoudendheid om te gaan met alles wat ons is toevertrouwd.
Paus Franciscus richtte zich met zijn encycliek ‘Laudatio si’ tot álle bewoners van de wereld.
Hij spreekt in dat schrijven niet over ‘dieren’, maar over ‘medeschepselen’. Dat was voor mij
een ‘eye opener’. Als we dat woord ‘medeschepselen’ in onze gedachten vasthouden, dan
is het van de gekke dat varkentjes die worden geboren hun leven lang geen daglicht zien.
Alleen op weg naar het abattoir zien ze in het gunstigste geval een glimp daglicht door de
openstaande luikjes van de vrachtwagen.
Het is eigenlijk te gek voor woorden dat in Brazilië hectaren kostbaar regenwoud worden
gekapt voor soja-aanplant uitsluitend om onze bio-industrie draaiende te houden.
Reeds in de vorige eeuw waarschuwden bekende theologen – Prof. Abraham Kuiper en Dr.
Schaepman – al, dat geldbejag de boventoon voert ten koste van arbeiders én onze medeschepselen.
In de prediking in de kerken wordt vaak benadrukt dat de mens ‘heer’ is over de schepping
en daarbij dreigt het gevaar dat we ons superieur achten ten opzicht van. de dieren die op
dezelfde dag geschapen zijn als wij. Het veel genoemde ‘rentmeesterschap’ wordt soms
uitgelegd als ‘de baas’ zijn.
Het menselijk heersen over andere schepselen is niet heersen van superieure over inferieure wezens, maar de verantwoordelijkheid van sommige schepselen voor hun broeder- en
zusterschepselen. Dit naar het voorbeeld van de koning van Israël die allerlei beperkingen
opgelegd krijgt, met als argument: ”Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan de anderen en in enig opzicht boven de wet staat.” (Deuteronomium. 17,20.)
De waarde van de biodiversiteit komt tot uitdrukking in het herhaalde ‘allerlei’, ‘álle soorten’
en ‘alles wat’ waar het gaat over planten en dieren. De rust van de zevende dag stelt een
norm die ingaat tegen een economie van onbeperkte groei die de 24/7 productie en consumptie eist.
Enerzijds kunnen we redeneren dat deze gang van zaken bepaald wordt door de politiek en
de multinationals; anderzijds ‘draaien’ de multinationals op óns consumptiepatroon, op onze
manier waarop we ons geld besteden.
Niet slechts op zondag belijden we ons geloof in de Schepper, maar elke dag, waarop we
met liefde omgaan met de natuur (bijvoorbeeld: geen gif gebruiken). Door zo veel mogelijk
biologische en ecologisch verantwoorde producten kopen, laten we zien, dat we verantwoord omgaan met hetgeen ons door de Schepper is toevertrouwd.
Ben van Dam.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 11 JULI 2021

ZONDAG 25 JULI 2021

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending digitaal via kerkradio en de
website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek aanmelden, max. 45 pers.
aanmelding vrijdags, zie: Prot. rubriek
► Ouders met kinderen voorrang
Kindernevendienst

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending digitaal via kerkradio en de
website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek aanmelden, max. 45 pers.
aanmelding vrijdags, zie: Prot. rubriek
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering
Toegang op afspraak; max. 65 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 Dhr. L. Janssen
woord- en gebedsdienst
14.00 uur Pastor C. Eba'a, eucharistieviering voor
de Antilliaanse gemeenschap
Toegang op afspraak; max. 65 pers.;
aanmelding (vrijdags); zie RK-rubriek;
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

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

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie;
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

Vooruitblik:

ZONDAG 1 AUGUSTUS 2021

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Uitzending digitaal via kerkradio en de
website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek aanmelden, max. 45 pers.
aanmelding vrijdags, zie: Prot. rubriek
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering
Toegang op afspraak; max. 65 pers.;
aanmelding (vrijdags); zie RK-rubriek.
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link

ZONDAG 18 JULI 2021
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Uitzending digitaal via kerkradio en de
website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkbezoek aanmelden, max. 45 pers.
aanmelding vrijdags, zie: Prot. rubriek
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Vicaris A.J. van Deelen
Eucharistieviering
Toegang op afspraak; max. 65 pers.;
aanmelding (vrijdags); zie RK-rubriek.
Voor eventuele digitale viering:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

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

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie
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Donderdag 29 juli
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 1 augustus
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 30 juli tussen 18.00 uur en
20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max.
4510.00 uur

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

Sommige activiteiten hebben al weer plaatsgevonden; niet alle werden hier vermeld.
Dringend verzoek: als bijeenkomsten, repetities (na de zomervakantie) weer beginnen geef
dit alstublieft tijdig door aan bovengenoemd emailadres of per telefoon - red.)

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

Actueel
Zondag 11 juli
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 9 juli tussen 18.00 uur en
20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 45 personen).
Vandaag hebben ouders met kinderen voorrang; aanmelden op donderdag 8 juli via telefoon of app bij: Talitha (06-44 08 88 44) of bij
Carin (06-20 45 54 83).
Donderdag 15 juli
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 18 juli
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 16 juli tussen 18.00 uur en
20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max. 45 personen).
Woensdag 21 juli
16.00 uur De Aanbouw. Pastoraal Overleg (P).
Donderdag 22 juli
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 (of eerder) Eindtijdstip inleveren kopij 'Kerkblad voor Hoogvliet - 3 weken (O).
Zondag 25 juli
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 23 juli tussen 18.00 uur en
20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 45 personen).

11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
1 augustus
2 augustus

Deuteron. 8:1-6
Deuteron. 8:7-20
Deuteron. 9:1-14
Deuteron. 9:15-29
Psalm 90
Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44
Marcus 6:45-56
Deuteron. 10:1-11
Deuteron. 10:12-22
Deuteron. 11:1-9
Deuteron. 11:10-21
Deuteron. 11:22-32
Johannes 6:1-15
Johannes 6:16-24
Johannes 6:25-36
Johannes 6:37-46
Johannes 6:47-59
Johannes 6:60-71
Marcus 7:1-13
Marcus 7:14-23
Marcus 7:24-37

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Laurens revalidatie ‘Intermezzo Zuid’
(Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam)

Mw. J. Langstraat-Roobol
Verpleeghuis 'Antonius Binnenweg'
(Nw. Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam))

Dhr. K. Kombolitis

Wegens reparatie van de afdrukmachine hebben we deze
editie beperkt en daarom sommige teksten iets moeten
inkorten. Ook kan het zijn dat u dit blad later ontvangt dan
gebruikelijk - redactie.

5

▪ 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

Zorgcentra
Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet Rt

Na de presentatie
Tijdens een officiële presentatie mocht ik, samen
met mijn vroegere collega, het eerste exemplaar
van ons boek ‘Verbonden op afstand’ in ontvangst nemen. Na een inleiding van uitgever Leo
Feijen, lazen we beiden een verhaal eruit.
In de verhalen schrijven wij, als geestelijk verzorger in een verpleeghuis, hoe we het werk tijdens de
coronacrisis weer opnieuw moesten uitvinden.
Wanneer het coronavirus alle deuren dicht lijkt te
gooien, zien we met elkaar toch hoop, liefde, troost
en nabijheid op de moeilijke weg die we gaan. De
letterlijke afstand die in stand gehouden moest
worden, probeerden wij met vallen en opstaan te
overbruggen. We verbonden (ons met) de mens in
verdriet, rouw en eenzaamheid. Al gaandeweg
ontdekten we nieuwe rituelen en gebruiken die, ook
op afstand, een heilzame werking hadden.
Het boek is gemaakt als een ‘omdraaiboek’, in het
midden komen de verhalen samen in een gedeelte
waarin leerpunten gegeven worden, die ook inzetbaar zijn in andere crisis van bestaan.
Mede door de steun van Argos Zorggroep kan het
boekje ook gelezen gaan worden door de collega’s
van Breede Vliet en Meeuwenhof. Ik hoop dat het
hun ook heilzame leesmomenten gaat bieden.
Wilt u het boekje lezen, dan kunt u het voor € 14,90
aanschaffen bij Uitgeverij Adveniat. Natuurlijk is het
ook te koop bij de gebruikelijk verkoopsites, onder
het ISBN 978-931617-9-5. Ik wens u toe, dat u al
lezende ook geraakt en geheeld mag worden, na
deze intense periode. De uitreiking van het boek is
voor ons geen afsluiting, maar een steun in de rug
op de weg die we weer verder mogen gaan.
Warme groet,
Marijke Verzendaal, geestelijk verzorger
Argos Zorggroep, regio Hoogvliet

Geestelijk verzorgers

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

e-mail: m.noorbergen@argoszorggroep.nl
tel. 010-438 33 44

Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorger

▪ mw. Heidi Blom (aanwezig op vrijdag)
telefoon 010 295 18 88

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

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

_____________________________________

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: NL52 INGB 0000 1162 60.

_________________________________________
6

Weten of je het goed hebt? Kijk dan op bladzijde 17
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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

16 juli.
23 juli.
30 juli.

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

Sinds een paar weken mogen we weer met een
gering aantal naar de kerk.
Hiervoor kunt u zich op de vrijdag voorafgaand
melden tussen 18.00 en 20.00 uur. Tijdens die
uren wordt de telefoon zeker opgenomen. Mocht u
het vergeten zijn en toch graag naar de kerk willen,
schroom niet en bel gewoon later of op zaterdag.
Alleen dan kan het zijn dat u vaker moet bellen.
Gewoon blijven proberen.

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.

Onze hoop is om binnen afzienbare tijd weer een
volle kerk te hebben. Wellicht herinnert u zich nog
hoe druk het was bij het koffie drinken vóór corona.
Stoelen te kort zodat mensen moesten staan.

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.

Het kan ook zijn dat u nu denkt: toch wel gemakkelijk zo de dienst kijken op de tablet of voor de
computer. Niet haasten, gewoon nog in pyjama.
U mist zo wel de kontakten met gemeenteleden.
Ook al heeft u geen behoefte om de kontakten
weer aan te halen, anderen willen waarschijnlijk
wel graag weten hoe het met u gaat na 1,5 jaar.
God laat ons niet los - laten wij elkaar niet loslaten.

Bij de diensten

Liesbeth van Delft

● Ambts- en taakdragers

DiacoNieuws

▪ 11 juli: mw. Y. de Jong, mw. Groot Bramel
Lector: mw. De Blois
Organist: dhr. Groen
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Commissie van ontvangst: dhr. Wols, mw. Van den
Berg, mw. De Blois
▪ 18 juli: mw. Van Lunteren, mw. Groot Bramel
Lector: mw. Groenendijk
Beeld en geluid: dhr. Wols
Commissie van ontvangst: dhr. Wols, mw. Taphoorn, mw. Huiting
▪ 25 juli: mw. Van Delft, dhr. Wols
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: mw. Groot Bramel, mw.
Berendsen, dhr. P. Hallema

Zachtjes aan beginnen er steeds meer mensen op
vakantie te gaan. Het zal in uw omgeving ook weer
stiller worden; familie en vrienden die eropuit trekken. Zelf moet ik nog even geduld hebben en is dit
zelfs een van de drukste momenten in mijn werk in
het onderwijs. Ook hebben we nog een diaconie-vergadering gepland op 7 juli.
Daardoor is er nu nog niets te melden. Voor het
volgend kerkblad hoop ik meer informatie te hebben. Van Marianne van der Maar, die altijd zo keurig de berichten over de collecten meldt, heb ik
begrepen dat er nu geen bijzondere collecten zijn.
Degene die de mogelijkheid hebben eropuit te
gaan wensen we een goede tijd en kom vooral
geïnspireerd terug.
Degenen die niet de mogelijkheid hebben weg te
gaan wensen we dat anderen de vakantieverhalen
met u willen delen.

● Bezoek vieringen
De zondagse vieringen kunnen worden bezocht, zij
het met een beperkt aantal personen (45). 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:

voor zondag:
11 juli.

472 27 27
416 17 55
472 27 27

● Kerkdienst (nog) op afstand

Website

op vrijdag:
9 juli.

18 juli.
25 juli
1 aug.

Vergeet niet dat er nog steeds uitzendingen zijn op
de donderdag om 11 uur met mooie thema’s.

via telefoon:
416 17 55

Namens de diakenen wens ik u een mooie en
gezonde zomer.

Ouders met kinderen voorrang; aanmelden op
donderdag 8 juli via telefoon of app bij: Talitha (0644 08 88 44) of bij Carin (06-20 45 54 83).

Marieke Groot Bramel
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Dus, voel u vrij en bel op vrijdagavond het telefoonnummer waar u zich kunt opgeven!
En wilt u alstublieft meehelpen om het ook voor de
dames/heren in hesjes aangenaam te houden? En
wilt u doen wat zij zeggen? Ze lopen en staan daar
om alles in goede banen te leiden en ons samenzijn zo veilig mogelijk te laten verlopen. Alles wat
ze zeggen en wat ze van u vragen heeft een reden,
daar kunt u vanuit gaan.
En ondertussen mogen we weer zingen. Nog wat
ingehouden wellicht….maar het mag weer. De lofzang mag weer klinken. En ook al is het dan misschien nog niet helemaal uit volle borst; de Heer
hoort het toch wel. En Hij kan zich verheugen en
tronen op onze zang.
Bijeenkomsten
Voordat de vakantie losbarst komen we in diverse
groepen en vergadermogelijkheden toch nog bij
elkaar. Niet omdat het moet, maar omdat het
kan…om een reclameslogan maar eens op een
andere manier te gebruiken. Want we hebben elkaar in al die verschillende groepen al heel lang
niet gezien.
Zo was er op de valreep nog een ‘echte’ kerkenraadsvergadering en een kindernevendienstvergadering (in verband met het afscheid van een aantal
kinderen van de kindernevendienst op 11 juli). Het
moderamen zal weer samenkomen. En zo zal er
ook nog een Pastoraal Overleg zijn in juli en ziet de
jongerengespreksgroep reikhalzend uit naar een
écht samenzijn, ook in juli. Lang leve de versoepelingen. En u kunt ervan op aan: alles gaat op de
anderhalve meter afstand.
Update
Als laatste wil ik u een korte update geven over
mijn eigen gezondheid: Inmiddels heb ik twee vaccinaties gekregen, en zijn mijn bezoeken aan u
weer van start gegaan.
Verder ben ik vorige week voor mijn jaarlijkse controle in het ziekenhuis geweest. Dit naar aanleiding
van de in 2019 geconstateerde borstkanker en de
daaropvolgende operatie. Gelukkig was alles goed.
En daar waren en zijn wij heel dankbaar voor.
U bent weer ‘bij’. Velen van u gaan wellicht nog
weg, nu het zoetjesaan weer kan. Geniet ervan en
wees voorzichtig!
Vanuit de pastorie wens ik u Gods zegen en nabijheid toe.
Ds. Viola Huls

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag 16, 31 jul, 13 aug.
En toen ineens waren we weer plannen aan het
maken. Plannen voor een dienst met kinderen –
voor een aantal kinderen de laatste keer dat ze met
de kindernevendienst te maken hebben – en plannen voor een startzondag. Maanden en maanden
konden we niet vooruit kijken – nou ja, dat kon wel
maar er viel niet veel te zien – en nu lijkt er heel
voorzichtig een einde aan de covidbeperkingen te
komen. Ik weet het, we zijn nog niet aan de omega
toe – de laatste letter van het Griekse alfabet,
waarmee de corona-varianten worden aangeduid –
dus de problemen kunnen nog weer oplaaien,
maar toch zijn we weer plannen aan het maken.
Het voelt bijna een beetje raar. Maar het voelt
vooral heel goed.
Kinderen in de kerkdienst….
…. dat is alweer lang geleden. Ik weet dat er niet
zo heel veel kinderen zijn. Soms ga ik ergens anders voor waar zo’n beetje de halve kerk leegloopt
als de kindernevendienst begint. Daar kan ik best
een beetje jaloers op zijn. Maar soms ga ik ergens
voor waar in de aanwijzingen voor de dienst die ik
vooraf krijg de kindernevendienst helemaal niet
wordt genoemd, gewoon omdat er geen kinderen
zijn. Dan ben ik toch weer dankbaar dat wij elke
zondag de kinderen door de camera heen kunnen
aanspreken. Ik verbeeld me zelfs dat ik daar in de
loop van dit jaar wat beter in ben geworden; maar
als dat niet zo is mag me dat gezegd worden, hoor.
En een startzondag
Die hadden we afgelopen najaar ook al gepland,
maar we moesten hem afzeggen. Hopelijk zijn we
niet overmoedig wanneer we u na deze zomer een
spetterende start van het nieuwe seizoen beloven.
Ooit was er een verhaal van Olivier B Bommel,
waarbij de wijsheid van de hoofdpersoon kon worden samengevat in de woorden “Groot is mooi en
veel is lekker”. In deze geest kan ik al wel verklappen dat de startdienst mooi en lekker wordt.
Wat is het toch leuk om weer plannen te maken.
Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
En zo waren we weer bij elkaar….. in beperkte
hoeveelheid dan toch, vanaf 13 juni. Ik hoop dat u
langzamerhand uw moed bij elkaar raapt en weer
naar de kerk komt. Het mag weer, en er is ruimte;
tot nu toe is 27 mensen het maximum aan hoeveelheid aanwezigen geweest. Terwijl er 45 mensen mogen samenkomen. Meer gaat niet, als we
de anderhalve meter willen handhaven.

Beste zusters en broeders,
zoals u ziet staat er deze keer boven de tekst niet
‘Kerkenraadpraat’. Daar is helemaal niets geks
aan, want over de kerkenraadvergadering van
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9 juni heb ik in het vorige kerkblad al geschreven.
Zoals u weet was de vergadering van 9 juni onze
eerste fysieke vergadering sinds december 2020
maar ook meteen de laatste reguliere vergadering
voor het zomerreces.
Gewoontegetrouw breekt na de laatste vergadering
een periode aan, waarin er voor de kerkenraad
organisatorisch niet zo veel te doen is. Uitgerust
hopen we dan na de zomer de draad weer op te
pakken. Kortom, van de kerkenraad dus geen mededelingen.
Het moderamen kwam daarentegen nog wel een
keer bijeen. Wat ik daaruit te melden heb heeft alles
te maken met het refrein van het liedje dat Rita Corita voor het eerst in 1958 ten gehore bracht:
“Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie
lust er een kop Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
Wat knapt de mens daarvan op. Je kan heel lang
leven en blijft ook gezond, als je maar nooit op de
koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
Wat knapt de mens daarvan op”

Aangezien we de koffieschenkers als het zover is,
vooral willen inzetten als koffieschenkers en we
hen niet willen vragen om u als ‘anderhalvemeterpolitie’ uit elkaar te drijven, heeft het moderamen
besloten nog even te wachten met het openen van
de deuren van De Aanbouw om koffie te drinken.

Hoe kom je daar nou toch op zult u denken.
Ik kom daarop, omdat we tijdens de vergadering
van gedachten wisselden over de vraag of we weer
koffie zouden gaan drinken na de dienst.
In dagblad Trouw stond een paar dagen voor onze
bespreking namelijk dat kerkgangers weer mochten zingen met koffie na afloop.
Tel daarbij op wat Rita Corita zong: “wat knapt een
mens daarvan op”, dan is dat reden genoeg om het
erover te hebben, want wij zouden ook niets liever
willen dan weer met u koffie te drinken na de
dienst.
Maar…. er is één groot ‘MAAR’.
Dat zou dan alleen kunnen als iedereen die koffie
komt drinken anderhalve meter afstand zou houden van de andere ‘koffieleuten’. Die laatste maatregel, die verdraaide anderhalve meter, is zo ontzettend moeilijk aan te houden als je gezellig met
elkaar een kopje koffie wilt drinken.

Kerkelijk Bureau

Wij vragen dus nog heel eventjes geduld, de tijd
vliegt, dus voor u het weet kunnen we elkaar wel
goed verstaan, omdat we weer dicht bij elkaar mogen komen zitten om gezellig koffie te drinken.
Dan zullen de gesprekken een stuk makkelijker
gaan en hoeft u, vanwege de afstand, niet telkens
te vragen: “wat zeg je”.
Dan zal de koffie heeeeeeerlijk smaken en zingen
we in koor: “Koffie, Koffie lekker bakkie koffie, jongens wie wil er een kop?”
Namens het moderamen wens ik u een fijne en
gezegende zomertijd.
Rein Hallema, voorzitter.

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

▪ Personalia:

(Zie bladzijde 15/16 )

▪ Giften en collectegeld (contant)
▪ Diaconie - algemeen:
€ 20,00 van NN via ds. Huls
€ 50,00 van NN via mw. Kloeg
€ 82,25 van NN via mw. Van Lunteren
▪ Kerk - algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 10,00 van NN (“collecten voor twee weken kerkgang”) via ds. Huls
€ 100,00 van NN via mw. Kloeg
€ 82,25 van NN via mw. Van Lunteren
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
• orgelfonds
€ 50,00 van NN via mw. Kloeg

Ziet u het voor u, gezellig op anderhalve meter van
elkaar in De Aanbouw?
Zegt u tegen iemand anders: “gezellig hè, wat fijn
dat we weer koffiedrinken mogen”.
Antwoord de ander: “wat zegt u?... heeft u last van
uw ogen?”
U reageert: “nee… ik heb het over de koffie en de
gezelligheid”.
Antwoord die ander: “ja, voor je leeftijd ben je nog
een knappe meid”.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________

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

Voordat het gesprek een nog vreemdere wendding
krijgt, schuift u, om verdere verwarring te voorkomen, een stukje op in de richting van uw gesprekspartner en dat doet de ander ook. Voor u het goed
en wel in de gaten heeft zit u gezellig met een kopje koffie in de hand bijna bij elkaar op schoot. Dat is
allemaal heel begrijpelijk, maar op dit moment nog
niet toegestaan.

● Uit de synode

▪ Instemming met nieuwe visie op het ambt
De generale synode heeft de ambtsvisie, zoals
verwoord in het rapport ‘Geroepen en gezonden’
aanvaard als uitgangspunt voor haar beleid en verdere visieontwikkeling.
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Kort gezegd komt het erop neer dat de synode
uitspreekt dat er ruimte is om binnen het ambt van
dienaar des Woords te differentiëren.
Daardoor is het in de toekomst mogelijk dat - naast
predikanten - ook kerkelijk werkers onder nader te
bepalen voorwaarden het Woord en de sacramenten gaan bedienen. Over de concrete invulling hieran neemt de generale synode later een besluit.

● 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

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

Volgens de synode geeft het rapport ‘Geroepen en
gezonden’ een heldere en overtuigende visie op
het eigene van het geordineerde ambt en van de
andere ambten. Beide komen voort uit de Missio
Dei (zending van God), waarbij binnen het ene
ambt van dienaar des Woords kan worden gedifferentieerd. Ook is de samenwerking van de dienaren des Woords een wezenlijk onderdeel. De synode gaf opdracht om deze ambtsvisie verder uit te
werken.
Vragen over verdere uitwerking
Tijdens de bespreking bleek wel dat er over de
concrete uitwerking nog vragen zijn die de synode
verder uitgewerkt wil zien. Bijvoorbeeld:
▫ hoe de differentiatie uitgewerkt moet worden, en
wat het profiel van een eventuele ‘pastor’ zal zijn;
▫ rond opleiding en de rechtspositieregeling die
nader uitgewerkt moeten worden.

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

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

● Bisdomkerk

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

● Deelparochies

Vervolgbesprekingen in de synode
Dit besluit is een eerste stap op weg naar het uitwerken van een nieuwe ambtsvisie. Bij iedere vervolgstap wordt de generale synode ingeschakeld
zodat verdere besluitvorming over het rapport gefaseerd kan plaatsvinden. Daartoe gaat het moderamen de opmerkingen die tijdens deze vergadering door synodeleden zijn gemaakt verder laten
uitwerken.

• 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

Tijdens de synodevergadering van 11 september
2021 gaat de synode de opdrachten vaststellen om
het generale college voor de kerkorde advies te
laten geven over vragen rondom mogelijke wijzigingen in de kerkorde. En op verzoek van de synode gaat de dienstenorganisatie onderzoeken uitvoeren in samenwerking met de PThU, de CHE en
Windesheim.

• 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.

_____________________________________
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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.

Op zijn beurt dankt plebaan Hagen de staf en studenten. Hij herinnert zich zijn eigen opleiding aan seminarie Rolduc en vertelt: “Ik heb zelf een goede spirituaal gehad. En ik ben het zelf graag geweest. Dank
voor het vertrouwen dat jullie me gegeven hebben.”
Rector Broeders blikt ook kort terug op het studiejaar. “Het was een bijzonder jaar, in coronatijd”,
zegt hij, “met de diakenwijding van Ed Doe en Melchior Kerklaan en later de diakenwijding van Sander Verschuur. Er waren activiteiten die niet door
konden gaan en er waren andere activiteiten die
online plaatsvonden.
Eén priesterstudent gaat zijn tweede pastorale stagejaar in. Twee andere studenten beginnen nu met
het eerste pastorale jaar. “Ondertussen doet het
verhuisbedrijf goede zaken”, aldus de rector. Sander Verschuur verhuist en gaat wonen in Dordrecht, waar hij een pastorale benoeming heeft
gekregen in de H. Theresia van Ávilaparochie
(Dordrecht en omstreken). Priesterstudent Arno
Aardoom neemt juist zijn intrek in het huis nu zijn
pastorale stage begint.
Bisschop Van den Hende wenst iedereen aan het
einde van de avond een goede zomerperiode toe.
“Het is bijzonder dat we vanavond samen konden
zijn. We hebben in de periode dat we elkaar niet
konden ontmoeten aan elkaar gedacht en voor
elkaar gebeden.. Ik heb grote waardering voor hoe
het hier in huis in de periode van corona moedig is
doorgegaan, met studie, vorming en gebed. Ik
wens jullie allemaal al het goede voor het zomerreces. Dat we na de zomer weer beschikbaar zijn
voor de studie en vorming.” Daarna sluit de bisschop de avond af met gebed.

• 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
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Afscheid - een hernieuwd begin
Op moment van schrijven heb ik aan het pastoraal
team mijn ontslag aangeboden als pastoraal werker van uw parochie. Een concrete aanleiding is
dat ik fulltime in het pastoraat van de zorg- en verpleegtehuizen ga werken van o.a. stichting Careyn
(Westland e.o.). Daar werk ik al meer dan een jaar.
Je kunnen focussen op één werkgebied, in plaats
van drie, geeft een hoop rust om er nog meer voor
de mensen te kunnen zijn. […]
Een nadelig gevolg is dat ik uw parochie ga verlaten, na een klein jaar in uw midden geweest te zijn.
Ik wil u alle goeds toewensen, en zeker ook danken voor het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt.
Vrede en alle goeds,
Nabor Langstraat, pastoraal werker

● Nalatenschap van kardinaal Simonis
In september 2020 overleed kardinaal Simonis.
Bijzondere voorwerpen uit zijn nalatenschap zijn nu
ondergebracht in Museum Catharijneconvent. Pia
Verhoeven is erfgoedspecialist van dat museum.
Zij vertelt over de staf die hij op 39-jarige leeftijd
ontving bij zijn bisschopswijding in Rotterdam, over
een mijter van kardinaal Simonis en over de ring
die hij ontving in Rome toen hij als aartsbisschop
van Utrecht kardinaal werd in 1985.
“De voorwerpen, of eretekenen, verwijzen naar een
formeel ambt van bisschop en kardinaal”, vertelt Pia
Verhoeven. Ze laat zien hoe de staf en ring verbonden zijn met de geschiedenis van
de Kerk in Nederland, na het
Tweede Vaticaans Concilie. Het
zijn ook heel persoonlijke voorwerpen: “Ze komen ook heel dicht bij
de mens achter het ambt. Immers
de ring en de mijter worden toch op
en aan het lichaam gedragen.”
Persoonlijk is ook de kelk van kardinaal Simonis.
Daarop zijn de symbolen van de vier evangelisten
aangebracht. Kardinaal Simonis ontving de kelk
van zijn ouders toen hij priester werd gewijd. Een

Bisdomnieuws
● Vronesteyn - afsluiting van het studiejaar
Met gebed (vespers) in de huiskapel en een gezamenlijk maaltijd sloten de staf en studenten van
Vronesteyn op maandag 28 juni het studiejaar af.
Daarbij werd afscheid genomen van plebaan Michel Hagen, die dertien jaar als spirituaal verbonden was aan Vronesteyn. Vronesteyn heeft twee
spirituaals: pastoor Rochus Franken en pastoor
Jeroen Smith die plebaan Hagen opvolgde.
In een toespraak bedankt rector Walter Broeders
plebaan Hagen. Hij spreekt van zijn grote liefde
voor het huis van Vronesteyn en zijn trouwe dienst
aan de opleiding, zijn geloof en zijn mensenkennis.
“U was steeds belangstellend naar studenten en
ook stafleden, luisterend naar de ander.”
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Contact: dhr. Nelson Evertsz, tel. 4723989

sierlijke inscriptie in de voet getuigt daarvan.
(U kunt deze video belijken in katholiekleven.nl)

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.

● Banneux bedevaarten
In verband met de onzekerheid
rond de versoepeling van coronamaatregelen in Nederland en in
België kan de geplande bedevaart
naar Banneux van 3 t/m 7 september helaas niet doorgaan. Ook de
één- en tweedaagse bedevaarten
gaan niet door.
Het Banneux Comité richt zich nu
op hervatting van de bedevaarten in het voorjaar
van 2022. Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen
u volgend jaar weer te mogen begroeten.
Banneux Comité Bisdom Rotterdam
Ellen van Rheenen Secretaris.

Uit de deelparochie

Personalia: zie bladzijde 16/17.
Update met verdere versoepelingen van
corona protocol in R.-K. Kerk
● Betekenis voor bezoekers Mariakerk.
Sinds 26 juni wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de
grootte van het kerkgebouw. Voor onze Mariakerk
betekent het dat we, als we de 1,5 meter afstand in
acht nemen, ongeveer 70 parochianen welkom
kunnen heten bij de zondagse vieringen. Verder is
er nog een aantal afspraken, waaraan we ons
moeten houden:
● Voorlopig moet men zich nog steeds voor de
zondagviering telefonisch aanmelden op het secretariaat op vrijdag tussen 8:30 uur en 11:00
uur. Want aanmelden en registreren bij aanvang
van de viering op zondag zorgt voor oponthoud
en brengt de 1.5 m. afstand houden in gevaar.
In september wordt bekeken of deze maatregel
nog nodig is.
● Voor de doordeweekse vieringen op maandag
en donderdag is dat niet nodig.
● Men hoeft in de kerk geen mondkapje meer te
dragen.
● In de banken moet nog steeds 1.5 m. afstand
van elkaar genomen worden. Mensen die een
gezin vormen mogen wel bij elkaar zitten.
● Voorlopig mag er door de kerkgangers nog niet
gezongen worden.
● Wel mag er door een koor van maximaal 12
zangers worden gezongen (wel op 1.5 m. afstand van elkaar).
● De koren mogen weer repeteren, maar wel op
de 1.5m afstand van elkaar en in een goed geventileerde ruimte.
● Na de zondagse viering is er in de maanden juli
en augustus nog geen koffiedrinken. In september willen we daarvoor weer gelegenheid geven.
● Er wordt nog niet actief gecollecteerd, maar u
kunt na de viering uw bijdrage (en die hebben
wij hard nodig) deponeren in de collecteschalen
die achterin de kerk staan.
● Digitaal uw bijdrage geven kan ook onder vermelding collecte. Voor juiste gironummer: zie
onze website.

Hoogvliet / Pernis

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling: in deze coronatijd is de kerk met beperking open voor rust, gebed, stilte en meditatie:
alleen op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Parochiesecretariaat: alleen per telefoon 4723115
bereikbaar op vrijdag van 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
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
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● Voor uitvaarten en huwelijksvieringen geldt dezelfde afspraak met betrekking tot. het aantal
aanwezigen als voor de zondagvieringen.
● Het uitreiken van de communie door de voorganger, gebeurt nog steeds van achter een
doorzichtig scherm en met gebruikmaking van
een liturgisch pincet. De hostie wordt op de
hand ontvangen. Van tongcommunie wordt afgezien.

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

Interieur van de Dorpskerk voorheen

Léon Janssen
(beheercommissie/pastoraatgroep)

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 65 personen.
Voor de digitale viering uit de Felicitaskerk:
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
klik op Spijkenisse > speciale link
Zondag
09.30 uur
Voorganger
Lector
Koster
Ontv.& rein.
14.00 uur
Voorganger
Lector
Koster
Ontv.& rein.

Het orgel

11 juli
woord- en gebedsdienst
dhr. L. Janssen
Mw. L. Janssen-Impens
mw. C. Hendriks
dhr. en mw. Sleiffer
Eucharistieviering
Antilliaanse gemeenschap
Pastor C. Eba'a
eigen
Dhr. N. Evertsz
Dames Maduro

Onlangs hebben de kerkenraad en het college van
kerkrentmeesters een opdracht verstrekt tot uitbreiding

Ma. 12/do 15 juli 10.00 uur: Eucharistieviering
Zondag
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

18 juli
Eucharistieviering
Vicaris A.J. van Deelen
mw. J. van Dam
dhr. W. Tempelaars
dhr. Th en A. van Schöll
dames Gliniorz

Ma. 19/do 22 juli 10.00 uur: Eucharistieviering
Zondag
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

25 juli
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
mw. C. Hendriks
dhr. W. Tempelaars
dhr. Middendorp, dhr. Sleiffer
mw. Molina, mw. Uno

Ma. 26/do 29 juli 10.00 uur: Eucharistieviering

_____________________________________
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Kort na de bouw aan De Rikke

De Bedevaartkerk in Brielle
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Oplossing rebus
Van de Jeugdpagina:

Ik ben de opstanding en het leven
_____________________________________

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

