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Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities
van het kerkblad en inleverdata:
Nr. Kopij inleveren
Editie periode
e-mail tot 18.00 u: versch.: van - tot:
15 2 september
11 sept. 11/9 - 25/9
16 16 september
25 sept. 25/9 - 9/10
17 30 september
9 okt.
9/10 - 23/10

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

Redactieadres:

____________________________________

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

Tel uw zegeningen
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Kopij inleveren:

• bij voorkeur per e-mail: tot donderdag, 18.00 uur,
negen dagen voor verschijnen (of eerder);
• bij uitzondering: uiterlijk vrijdags 12.00 uur.
Opgave van advertenties via het mailadres.

Als op ’s levenszee,
de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs,
uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen,
tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd,
Hij liet nooit alleen.

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

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

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

Zo in alle moeiten,
zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd,
God is overal.
Tel uw zegeningen,
eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.

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)

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

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.

Johannes de Heer
____________________________________

Van de redactie

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.

In de afgelopen periode zijn we - mede door de
coronamaatregelen - erin geslaagd de productie en
verzending van ons blad te concentreren op één
dag, de maandag.
Willen de collega’s die de inhoud vormgeven voldoende tijd houden (zonder weekendwerk) zullen
we de sluitingstijd voor de kopij met ingang van
het volgende nummer vervroegen naar uiterlijk
DONDERDAG OM 18.00 UUR.

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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Tel uw zegeningen….

(Johannes de Heer: lied 256!)
Het moest er toch maar weer eens van komen: mijn bureau opruimen. Het toetsenbord van mijn computer
balanceerde al enige weken op een steeds grotere berg papieren, losse dingetjes die ik echt moest bewaren, stukjes lego die achtergebleven waren van mijn laatste bouwproject, wat balpennen en ga zo maar
door.
Ik stond en sta er om bekend dat mijn bureau op bezoekers de indruk wekt van een soort Augiasstal *)
Toen ik nog actief was in het onderwijs, was het al net zo. ’s Morgens begon ik met een redelijk opgeruimd
bureau, maar aan het einde van de dag zag het er altijd uit als een vuilnisbelt. Maar geloof het of niet, ik
kon altijd alles terug vinden. Soms hadden enkele van mijn leerlingen medelijden met mij en zij deden dan
een poging om orde te scheppen in de door mij veroorzaakte chaos. Het resultaat zag er goed uit, maar ik
zocht dan nog dagen naar een bepaald werkblad of een notitie van mijn directie.
Zo ging ik van de week maar weer eens aan de slag. Mijn oog viel tijdens het sorteren op een rouwkaart die
ik had bewaard om op te bergen in mijn archief. Ik bekeek de foto nog eens goed. Ja, ik kende deze man
wel. Hij was, toen hij nog mobieler was, een trouw kerkganger. Maar toen het lopen en fietsen moeilijker
werd, nam hij op zondag vaker plaats voor de televisie. Hij had een lang leven achter de rug. Hij had een
hartstilstand overleefd, was weduwnaar geworden, maar bleef toch altijd opgewekt.
Ik herinner me nog dat ik hem ontmoette voor de ingang van het flatgebouw waar hij woonde. Hij zat in zijn
scootmobiel en genoot van een sigaartje. We maakten een praatje. Hij zou zo naar de soos gaan, maar
daar mocht hij niet roken, dus deed hij het buiten maar. En op die soos zou hij straks een lekker borreltje
gaan drinken. Ja, zijn gezondheid liet te wensen over, zei hij. Maar je moest niet kijken naar wat je niet
meer kunt, maar naar wat wel nog gaat. En hij verheugde zich al op het potje klaverjassen dat ze zouden
gaan spelen. “Tel je zegeningen,” voegde hij eraan toe.
Tel je zegeningen, dat is een bepaalde manier van kijken die niet iedereen goed af gaat.
We zitten al ruim anderhalf jaar in een bizarre tijd. De coronacrisis heeft diep erin gehakt,
Alles wat normaal is, moet ineens anders. Veel dingen kunnen niet meer op de oude manier.
Je kunt daarvan narrig of chagrijnig worden, maar word je daar dan beter van?
Ja, we kunnen niet zo makkelijk op vakantie. Ja, even spontaan een bioscoopje pakken, uit eten gaan of de
dierentuin bezoeken is er voorlopig niet bij. Je bent afhankelijk van het bekende ‘tijdslot’. Voor reizen naar
het buitenland moet je bewijzen dat je ingeënt bent. Ik ben zelf nog zoekende hoe je aan de QR-code moet
komen…..
Maar dan bedenk ik dat er zoveel dingen zijn die ik
nog wel kan, die u nog wel kunt. Het hoeven geen
grote of uitdagende dingen te zijn. Je hoeft niet binnen te blijven. In je eigen omgeving kun je ook lekker buiten rondlopen of fietsen. Bekijk eens het
groen dat buiten langs de wegen groeit. We hebben
hier in Hoogvliet een mooie groenstrook langs de
Oude Maas. Je hebt het Valckesteynse bos, de
Rhoons grienden. Wie goed kijkt ziet er allerlei verschillende planten, die op hun beurt weer bloemen
of vruchten dragen.
Snoep eens tijdens zo’n wandelingetje van een paar
zelf geplukte bramen. Geniet eens van het zonnetje,
want het regent echt niet altijd. Neem eens plaats op
een bankje en bekijk de mensen die langs lopen of
de vlinders, de bijen en de vogels. Wat zijn ze toch
allemaal verschillend. Bekijk je eigen lichaam, want wat is dat toch een mooie ‘machine, ook als er wellicht
wat functies haperen. Zeg gewoon gedag tegen de mensen die je tegenkomt en let op hoe vaak ze je
dan met een glimlachje teruggroeten.
In het poëziealbum van mijn dochter stond een versje waarvan mij nu de laatste regel te binnen schiet:
“Wees blij met alle kleine dingen en je zult gelukkig zijn.”.
Léon Janssen
*) . zoekt u deze naam maar eens op het internet op!)
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 22 AUGUSTUS 2021

ZONDAG 5 september 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

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 Mw. L. Janssen-Impens
woord- en communieviering
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 Pastor F.H. Wijnen
woord- en communieviering
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.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Vooruitblik:

ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021

ZONDAG 12 september 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

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 aanmelden, max. 45 pers.
aanmelding vrijdags, zie: Prot. rubriek

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Pater P.H. van der Veer
Eucharistieviering

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering
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
--------------------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot.
R.K.:

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN: missionair werk
HA: Kinderen in de Knel
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

1. Diaconie: Noodfonds
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
Eigen parochie
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Donderdag 9 september
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
11.00 uur. (Onder voorbehoud) Uitzending
vanuit de Dorpskerk. Een gevarieerd programma ter versterking van de onderlinge
band (via internet: www.kerkhoogvliet.nl). Onder voorbehoud.
14.00 uur In Siloam bij mw. Van der Meer.
Ouderengesprekskring o.l.v. en informatie bij
ds. Wilschut (P).
Zondag 12 september
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 10 september tussen
18.00 uur en 20.00 uur via telefoon 472 27 27
(max. 45 personen).

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

_________________________________________

Vast rooster

(tijdelijk geen activiteiten

Actueel
Zondag 22 augustus
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 20 augustus tussen 18.00
uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max.
45 personen).
Woensdag 25 augustus
19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).
Donderdag 26 augustus
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team NPG (K).
Zondag 29 augustus
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 27 augustus tussen 18.00
uur en 20.00 uur via telefoon 472 27 27
(max.45 personen)
Woensdag 1 september
14.00 uur De Aanbouw. Verg. Protestantse
Vrouwendienst (P).
19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizéviering (O).
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
Donderdag 2 september
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
11.00 uur. (Onder voorbehoud) Uitzending
vanuit de Dorpskerk. Een gevarieerd programma ter versterking van de onderlinge
band (via internet: www.kerkhoogvliet.nl) Onder voorbehoud.
18,00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren kopij 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).
Zaterdag 4 september
10.00 - 14.00 uur Mariakerk. Schoonmaak van
de kerk. Helpt u mee? Zie bladzijde 15.
Zondag 5 september
10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de
dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 3 september tussen 18.00
uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max.
45 personen).
Woensdag 8 september
19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

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

22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus
1 september
2 september
3 september
4 september
5 september
6 september
7 september
8 september
9 september
10 september
11 september
12 september
13 september

Zacharia 2:10-17
Zacharia 3:1-10
Zacharia 4:1-14
Zacharia 5:1-11
Zacharia 6:1-8
Zacharia 6:9-15
Zacharia 7:1-14
Zacharia 8:1-8
Zacharia 8:9-17
Zacharia 8:18-23
Galaten 3:1-14
Galaten 3:15-29
Galaten 4:1-11
Psalm 54
Johannes 7:1-13
Johannes 7:14-24
Johannes 7:25-36
Johannes 7:37-52
Galaten 4:12-31
Galaten 5:1-12
Galaten 5:13-26
Galaten 6:1-18
Psalm 92

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Zorgcentrum Humanitas Akropolis
(Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam)

Mw. J. Bouman-Korpershoek
Zorgcentrum 'Sonneburgh'
(Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

Dhr. C. Oosterhoff
Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’
(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Dhr. G. Sierat
Zorgcentrum ‘Het Zonnehuis’
(Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen)

Mw. A. Swiers-Plate

___________________________________
5

Kleurplaat
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Zorgcentra
Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet Rt

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

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)

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

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

Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Uitnodiging Taizé gebedsviering

Op woensdag 1 september om 19.00 uur is er een
Taizé gebedsviering in de Dorpskerk.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd.
Het is fijn dat we weer mogen beginnen met de Taizé gebedsvieringen. Elke eerste woensdag van de
maand zullen deze voorlopig alleen in de Dorpskerk
worden gehouden. Aanmelden hoeft niet.
Geïnspireerd door de internationale ontmoeting van
Taizé in Rotterdam december 2010 wordt er sinds
die tijd maandelijks een gebedsviering gehouden.

Geestelijk verzorger

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

Namens de Taizé groep,
Marianne van der Maar

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

Rommel- en Snuffelmarkt

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

Omdat de vooruitzichten gunstig zijn gaan we (na
de vakantieperiode) op 25 september weer open.
U bent welkom tussen 9.30 en 13.00 uur.

_____________________________________
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

Wel vragen we u alle (dan geldende) voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Er kunnen niet meer
dan 10 klanten tegelijkertijd binnen zijn.
Mocht die dag niet schikken, dan kunt u nog steeds
een telefonische afspraak maken. Per afspraak 1
persoon of 2 personen uit hetzelfde huishouden.
U kunt bellen naar:
● Jan Groot Bramel, tel. 06-38222469
● Martin Sundquest, tel. 010-4166675

Pavarotti Memorial
Concert in Dorpskerk Spijkenisse

Op vrijdag 10 september zal in de Dorpskerk van
Spijkenisse een zeer bijzonder concert plaatsvinden. Op 6 september 2007 overleed één van de
beroemdste tenoren aller tijden Luciano Pavarotti
op 71 jarige leeftijd. De Nederlandse tenor Marten
Smeding en organist/pianist Arjan Breukhoven
brengen tijdens dit concert een muzikale ode aan
deze legende.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33

De doorbraak van Pavarotti kwam in 1961 met de
hoofdrol in La Bohème. De beroemde aria uit deze
opera zal zeker niet ontbreken tijdens het concert.
Maar Luciano werd voor het grote publiek een echte wereldster na zijn uitvoering van Nessun Dorma
tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 1990.

KERKENRAAD
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter:
R.W.F. Hallema, tel. 4161264;
e-mail: rwf.hallema @ telfort.nl
Scriba: mw. J. de Jong-den Boer, tel. 2234350;
e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl
Predikanten

• 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.

• 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.

Marten Smeding heeft zijn sporen ruimschoots
verdiend in de muziekwereld. Schijnbaar moeiteloos zingt hij de grote en wereldberoemde aria’s.
Organist en pianist Arjan Breukhoven treed jaarlijks
in vele landen van de wereld op. Zo gaat hij dit jaar
onder andere op concerttournee naar de USA,
maar ook in Europa zal hij meerdere concerten
spelen in verschillende landen.

• 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.

De Pavarotti Memorial in de Dorpskerk van Spijkenisse zal om 20.00 uur beginnen en de toegang is
€ 15,00.
Reserveren via: www.arjanbreukhoven.nl/agenda

•

Doopbediening

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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• 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

Hulpverlening

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.

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.

• 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

▪ 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.

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.

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

Bij de diensten
● Ambts- en taakdragers

▪ 22 augustus: mw. Vervat, mw. Groen
Lector: dhr. Van Veelen
Organist: `dhr. Mout
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: dhr. Vervat, mw. Hallema, mw. Berendsen
▪ 29 augustus: dhr. Woudstra, mw. Groot Bramel
Lector: mw. Groenendijk
Organist: dhr. Sonneveld
Beeld en geluid: mw. Bakker
Commissie van ontvangst: dhr. Wols, mw. Van den
Berg, mw. Taphoorn
▪ 5 september: mw. Van Delft, dhr. Wols
Lector: dhr. Van Veelen
Organist: dhr. Meyboom
Beeld en geluid: mw. Dirven
Commissie van ontvangst: dhr. R. Hallema, dhr. en
mw. Van Veelen

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)

● 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.

● 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

• 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.

● 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:

● Beheer gebouwen
▪ Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.
dhr. J.S. Heutink, tel.: 06-82457044,
e-mail: heutink1952@live.nl.
▪ De Aanbouw, Achterweg 12, tel. 4381233.
Inl./reservering: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-21653158;
e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com
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op vrijdag:

voor zondag:

via telefoon:

20 aug.
27 aug.

22 aug.
29 aug.

416 17 55
472 27 27

op vrijdag:
3 sept.
10 sept..

voor zondag:
5 sept..
12 sept..

via telefoon:
416 17 55
472 27 27

“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
de grootste daarvan is de liefde.´
Yvonne heeft die liefde geleefd. Door er te zijn voor
de mensen die haar lief waren. Zo heeft ze geprobeerd om die liefde gestalte te geven, inhoud te
geven. Zodat het geen loze, holle woorden waren.
Van die liefde is God de Bron. Bij Hem kunnen we
terecht als we het zelf niet meer weten.
Yvonne wist van God als die Bron. Zij kon bij Hem
terecht en heeft uit die Bron geput. Zo heeft ze
kunnen vasthouden aan het leven, kunnen vechten
tot het laatst aan toe. Zo heeft ze kunnen aanvaarden wat haar overkomen is, die nare, onherroepelijke, slopende ziekte die haar beroofde. Maar niet
van alles. Het zorgpersoneel van Borgsate was dol
op haar en heeft haar al die jaren liefdevol verzorgd. ze aanvaardde, en ze was dolblij met allen
die zo regelmatig eens bij haar op bezoek kwamen.
Zo heeft zij, op een manier waar wij niet achter
kunnen kijken, uit die Bron geput.
Gods liefde is mens geworden. Jezus Christus is
gekomen, uit liefde, Hij heeft die liefde ultiem gestalte gegeven. Aan deze God hebben wij Yvonne
Molenbroek toevertrouwd.
Zijn troostende liefde bidden we haar kinderen,
haar moeder en haar broer toe, en alle anderen die
haar zo zullen missen.
Ds. V.E. Huls

Oppas gezocht
Adri van Leeuwen, Aukje Kempff en Dineke van
Veelen hebben aangegeven dat zij willen stoppen
met de oppasdienst. Zij hebben dit alle drie tientallen
jaren gedaan en daarvoor wil ik hen heel hartelijk
bedanken.
Helaas betekent dat dus dat wij een tekort krijgen en
dat het daardoor kan gebeuren dat er tijdens een
kerkdienst geen oppasdienst is.
Vandaar hier mijn oproep: wie wil er één keer in de
zoveel tijd een oppasdienst draaien? Hoe meer
mensen zich opgeven hoe minder vaak u aan de
beurt bent.
► U kunt u aanmelden via mijn e-mailadres:
susannevanveelen@gmail.com; of via telefoonnummer: 010 - 438 20 67.
Susanne van Veelen

In Memoriam
Yvonne Molenbroek

DiacoNieuws

Op 21 juli overleed, op de leeftijd van 62 jaar, mw.
Yvonne Molenbroek. Ze woonde gedurende de
laatste jaren van haar leven in Woonzorgcentrum
Borgsate, in Rotterdam.
Op 28 juli kwamen we bij elkaar in de Dorpskerk
om afscheid van haar te nemen en om terug te
kijken op haar leven. Dat deden we door naar muziek te luisteren die ze mooi vond, door te luisteren
naar herinneringen van haar beide zonen, Ceriel
en Rouan, en van haar broer Ronald en door Gods
woord te lezen en te zingen. Op zoek naar troost.

Collecten

● 29 augustus – Diaconaal Noodfonds
Geruime tijd wordt dit fonds vooral gebruikt als ons
melding wordt gedaan van een schrijnende toestand
waarbij een steun in de rug noodzakelijk is of het
scheppen van een mogelijkheid voor iemand die het
aan middelen op dit moment ontbreekt. Van tijd tot
tijd maakt de diaconie gebruik van de kleine reserve
die daarvoor bijeen is gebracht.
Daarom bevelen wij dit Noodfonds nog van harte bij u
aan. U kunt de gift overmaken op één van de e rekeningen van de Diaconie Prot. Gemeente:
▪ NL10 INGB 0000 0790.89
▪ NL76 RABO 0329.5021.58
Bij giften graag het doel vermelden.

Altijd vrolijk, creatief, ze stond midden in het leven.
Ze hield van de natuur, was gek op dieren en stond
altijd voor de ander klaar. Die ander kwam altijd
eerst. Ze hield van de Franse taal, haalde tienen
op school en was van slag bij die ene keer dat ze
een negen haalde. Ze was het zonnetje in huis, zo
vertelde haar moeder.
Betrokken bij veel dingen om haar heen. Bij de
begeleiding van de RoParun, bijvoorbeeld. En ook
bij een aantal kerkelijke activiteiten, zoals lid van
de jeugdcommissie, en bij de fietstochtcommissie.
Het geloof was belangrijk voor haar. Al zou ze het,
bijvoorbeeld aan haar kinderen, nooit opdringen.
Want ze liet een ieder in haar/zijn waarde, liet anderen vrij in doen en denken.
We lazen uit de Bijbel die laatste regel uit 1 Corinthiërs 13:

● 5 september - Kerk in Actie Werelddiaconaat
Goede voorgangers opleiden in Noord-Ghana
Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend
christelijk, maar in het noorden zijn christenen in de
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●

minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk
hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in goede contacten tussen christenen en moslims. Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt
voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders
hiervoor op. Veel voorgangers doen dit werk vrijwillig in afgelegen dorpen, waar mensen voor veel
uitdagingen staan: de wegen zijn slecht, scholen
ver weg, er is te weinig drinkwater. Daarom organiseert de kerk ook alfabetiseringscursussen voor
volwassenen en investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren.
▪ Voor 25 euro wordt een voorganger met partner
een weekend getraind in leiderschap.
▪ Voor 25 euro volgt een voorganger een seminar
over christen-moslim relaties.
▪ Voor 65 euro wordt een lekenpredikant op vier
zaterdagen getraind.
Samen zijn de we de kerk in actie; in Nederland en
in Ghana. Helpt u de Presbyteriaanse Kerk in
Noord-Ghana om te investeren in mensen en van
betekenis te zijn?
Steun dit werk via de collecte voor Kerk in Actie in
onze kerk of op bankrekening NL89 ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in actie o.v.v. Noord-Ghana
Dank u wel! meer informatie op de website:
www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

Sacks leest (natuurlijk) het Oude Testament vanuit
een Joodse invalshoek. Ik kan zijn boeken echt bij u
aanbevelen. Ze zijn uitgegeven door uitgeverij
Skandalon, in Middelburg. En mocht u hierover nog
vragen hebben, neem gerust even contact met mij op.
Diensten (2)
Tot mijn grote vreugde waren er gisteren
(8augusus - red.) wel weer aardig wat meer mensen in de kerk. Fijn is dat!
Eén verzoekje: Wilt u, zolang die vervelende maatregel nodig is, u alstublieft wel blijven aanmelden
per telefoon?! Als één persoon dat niet doet is dat
natuurlijk helemaal niet erg. Maar gisteren waren er
best wel wat meer……
U bent echt allemaal meer dan van harte welkom.
Maar dat zitten op die anderhalve meter afstand is
bij meer mensen toch echt een grote zorg voor de
commissie van ontvangst. Want, even kort-doorde-bocht gezegd: u past er met meer mensen dan
dat aantal van 45 gewoon niet in, op die afstand
van anderhalve meter.
Dus meld u zich gewoon even aan, dan is het meteen duidelijk. Alvast veel dank.
Verder is er bijzonder weinig nieuws te melden, in
deze ‘zomer’vakantietijd. Ik heb wel al van een
aantal van u wat dahlia-foto’s gekregen. Ik heb
bijna de neiging om ze uit te printen en ze naast
die van mij te zetten. Als voorbeeld. Zó mooi.!!!
Dus….als u nog foto’s hebt….ze zijn van harte
welkom.
Hopend op een goede zomer voor u allen, volgen
we het weerbericht. Dat lang niet altijd klopt…..
En wij hopen, goed weerbericht of niet, van 2 september tot 18 september ook nog een poosje weg
te gaan. Ds. Wilschut is dan weer terug, dus mocht
u een predikant nodig hebben, dan kunt u bij hem
terecht.
Ik wens u vanuit de pastorie Gods zegen en kracht
toe.
Ds. Viola Huls

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag 10 september;
afwezig tot 29 augustus.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Diensten (1)
U hebt het vast al wel gemerkt: Ik houd me in deze
vakantietijd niet aan het rooster van de kindernevendienst. Er zijn wat teksten die ik nader met u
aan het uitpluizen ben.
Daarbij verwijs ik graag -dat zal u ook opgevallen
zijn - naar de zeer inspirerende boeken van Rabbijn Jonathan Sacks. Het is zijn uitleg geweest die
mij heeft aangemoedigd het eens over de vier Bijbellezingen uit het boek Genesis te hebben waar ik
deze zondagen in augustus met u bij stilsta. Zó
boeiend om eens op een andere manier te kijken
dan hoe wij dat gewend zijn. Je wordt op een compleet ander been gezet.
Zoals ik al diverse malen heb aangegeven; de boeken
zijn goed leesbaar. Sommige stukjes moet je wel een
paar keer nogmaals lezen voordat helemaal tot je
doordringt wat hij nou precies bedoelt, maar dat maakt
het alleen maar interessanter.

Van de kerkrentmeesters
De KERK, daar zit muziek in
Het is best een tijd geleden dat u iets van ons heeft
gehoord. Nou, het gaat allemaal prima, de inkomsten
lopen niet uit de pas en de uitgaven hebben we redelijk onder controle. Wat moeten we nog meer?
Ja, nog één dingetje stond op het wensenlijstje van
de organisten en de kerkrentmeesters en natuurlijk,
althans dat hopen we, ook op uw lijstje: ’t Eurgel’.
U heeft trouw aan het einde van elke dienst, toen
dat nog kon, en later digitaal, uw bijdrage geleverd
om het orgel te verbeteren.
Het is zover. De firma Nijsse hebben we, met instemming van alle belanghebbenden’ opdracht
gegeven het orgel digitaal uit te breiden.
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Levertijd: maart 2022. Klinkt ver, maar het is er zo.
Na een demonstratie bleek de geluidskwaliteit van
hoog niveau, de vragen die er waren werden door
de orgelbouwer naar volle tevredenheid beantwoord.
Laat ik u (nog) niet vermoeien met de dispositie en
andere technische zaken, dat komt later nog wel
aan bod.
Zingen is een belangrijk onderdeel in de dienst,
sterker, God troont op de lofzangen van Israël.
Niet omdat wij zo lekker kunnen zingen, maar omdat
God heilig is. Hoeveel lofzangen zijn er in de loop
der eeuwen gezongen in het oude kerkje, ook daar
heeft God Zijn troon gebouwd, zomaar, omdat wij
zijn heiligheid erkennen, en Hem loven in het lied:
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Zo zie je maar, als je kan rusten in het werk van de
Heer, dan is het bezingen van zijn lof geen vervelende bezigheid. En daarom gaan we het orgel
uitbreiden. U hoort over de technische kant later
nog wel meer ons.
Namens het College van kerkrentmeesters,
Koos Vos, voorzitter

● 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
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

Kerkelijk Bureau

● Parochiële Caritas Instelling NPG

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

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

▪ Personalia:
zie bladzijde 15/16
▪ Collecteverantwoording

● 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.

Diaconie:
Kerk: Orgelfonds:
maand juli
€ 400,50 € 641,25 € 320,55
4 juli, Kia-Binn. diac., ‘Vakantietas’
€ 205,50
juli: Kerk in Actie -Kinderen in de Knel € 85,50
▪ Giften en collectegeld (contant)
Diaconie - algemeen:
€ 8,00 van NN via mw. Van Lunteren (1/8)
€ 8,00 van NN via mw. Van Lunteren (8/8)
€ 50,00 van NN via ds. Huls
€ 5,00 x 4 van NN via ds. Huls
€ 6,00 van NN via mw. Van Lunteren (15/8)
Kerk - algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 8,00 van NN via mw. Van Lunteren (1/8)
€ 8,00 van NN via mw. Van Lunteren (8/8)
€ 50,00 van NN via ds. Huls
€ 5,00 x 4 van NN via ds. Huls
€ 6,00 van NN via mw. Van Lunteren (15/8)
• orgelfonds
€ 4,00 van NN via mw. Van Lunteren (1/8)
€ 4,00 van NN via mw. Van Lunteren (8/8)
€ 10,00 van NN via ds. Huls
€ 3,00 van NN via mw. Van Lunteren (15/8)
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
• Brielle - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle,
tel. 0181-412142, website: www.rkkerk-brielle.nl
e-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle
Vieringen: zo.: 9:30 uur
• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’
Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: pastorie @ antoniusvanpadua.com
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: zo. 11:30 uur; wo. 10.00 uur.
Op werkdagen van 9.30 - 11.30 uur gelegenheid tot
stil gebed na aanbellen bij de pastorie naast de kerk.
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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.

Wij wensen u nog een mooie zomer.
namens het pastorale team,
Lizzy Beenhakker
Opmerking beheercommissie Mariakerk:
In de maanden juli en augustus was er toch al
geen koffiedrinken na de vieringen op zondag. Veel
vrijwilligers waren dan op vakantie. Pas wanneer
de omstandigheden het toelaten, gaan wij weer
proberen het koffie drinken na de zondagse viering
te organiseren.

• 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

Bisdomnieuws
● Vronesteyn: uitnodiging opening studiejaar en gebed voor toekomstige priesters

Op dinsdag 31 augustus opent de priester- en
diakenopleiding Vronesteyn het studiejaar met een
eucharistieviering in de Eendrachtskapel. De viering begint om 18.00 uur. Belangstellenden zijn
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de
eucharistieviering. Rector Broeders en andere
priesters die zijn verbonden aan Vronesteyn concelebreren. De bisschop en de rector vragen om gebed voor Vronesteyn. Concreet wordt hiervoor deze zomer een gebed voor toekomstige priesters
aangereikt, gemaakt door kardinaal Montini, de
latere paus Paulus VI (1963-1978).

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

► Geen openingsviering ◄
Beste allemaal,
Onlangs is de gezamenlijke pastoraatgroep o.l.v.
pater Konchenko bij elkaar geweest om na te denken over een eventuele gezamenlijke openingsviering voor de hele parochie in september.
Helaas hebben wij als pastoraal team moeten besluiten dat, gegeven de omstandigheden omtrent
corona; deze niet kan plaatsvinden. Zolang er nog
een beperkt aantal parochianen de vieringen mag
bijwonen is één viering geen optie. Er zouden immers maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig kunnen zijn. Bovendien vinden wij het met de
heersende Deltavariant een te groot risico om met
veel mensen samen te komen in één kerk.

Wilt u aanwezig zijn bij de eucharistieviering meld u
dan aan via: vronesteyn@bisdomrotterdam.nl.
In de eucharistieviering op 31 augustus ontvangt
priesterstudent Benno van Croesdijk de aanstelling
tot lector. Op 27 augustus ontvangt priesterstudent
Arno Aardoom de aanstelling tot acoliet tijdens de
opening van het studiejaar op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Diaken Sander Verschuur zal in het komende studiejaar de priesterwijding ontvangen.

Uitstel betekent geen afstel! Laten we dankbaar
zijn dat we samen kunnen vieren en we hopen en
bidden dat zodra de situatie het toelaat we dit
alsnog kunnen organiseren.

● Leeftijdsgenoten en geloofsgenoten:
de zomerkampen van het bisdom
In juli namen 75 kinderen, tieners en jongeren deel
aan de zomerkampen van het bisdom. Vorig jaar
konden de kampen niet doorgaan. Nu werd alles
op alles gezet om ze veilig en verantwoord te houden, in een bubbel. Het weekthema van de zomerkampen was ‘Woord zonder grenzen’. Dit verwijst
naar het Woord van God dat voor iedereen bestemd is.
Het tienerkamp in Leidschendam hield themaspellen en verbond die met verschillende landen. met
een schuin oog naar de Olympische Spelen.
Ook het eten werd aangepast. Desiree Bühler, medewerker jongerenpastoraat, bezocht de kampen.
Ze lacht: “De dag dat ik kwam was het Nederlandse dag. Dus kregen we boontjes met aardappelen
en een gehaktbal.”

In veel geloofsgemeenschappen is voorzichtig
weer gestart met koffie ochtenden. Fijn dat dit weer
kan en er blijkt ook behoefte aan ontmoeting te
zijn. Maar blijf alert op de 1,5 meter. afstand, ventileer de ruimten goed en kijk goed naar het aantal
mensen dat veilig in de ruimte past.
En wellicht nog een tip als erover gedacht wordt
ma de viering weer koffie te gaan drinken met elkaar. Binnen zijn de ruimten vaak te klein om dat
met een grotere groep te doen. Ik hoorde uit een
andere parochie in ons bisdom, dat er buiten op
het kerkplein koffie gedronken werd. Wellicht een
idee om ook bij ons eens over na te denken als het
weer het toelaat tenminste.
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PASTOR
Pater: Y. Konchenko, (op woensdag afwezig).

Vanwege de bubbel waarin de deelnemers een
week lang zaten, vond de diaconale activiteit, vast
onderdeel van elk kamp, aangepast plaats. Het
kinderkamp schreef kaarten om te bezorgen op
adressen in de parochie in Oosterhout. Het jongerenkamp had contact met de parochie. In Doesburg
bezochten ze de kerk en maakten ze graven
schoon, en plaatsten er plantjes bij. De tieners
werden ontvangen in de kerk van Leidschendam,
waar ze meehielpen door koper te poetsen.
Voor diaken Ed Doe was het de eerste keer dat hij
als leiding meeging. Bij elk kamp is een diaken
betrokken voor de geestelijke leiding en diaken
Doe begeleidde het kinderkamp. Het was bijzonder
zegt hij. “Ik ben jaren met de voetbalclub mee op
kamp gegaan, dus ik had wel een idee wat me te
wachten stond. Maar ik vind dit kamp mooier, omdat je naast de sport en het spel en een hoop lol
ook momenten hebt dat je echt bij elkaar bent, een
kaarsje aansteekt, je bezint. Hier komt het geloof in
God ter sprake en dat is waardevol. Het doet echt
iets met ze, zie je. Ze zijn met leeftijdsgenoten op
hetzelfde niveau. Je kunt daar als volwassenen
tussen gaan zitten, maar ze moeten het zelf ervaren en beleven. En die momenten waren er echt.
De kinderen hebben een leeftijd waarop je heel
goed met ze over een thema kunt praten, hen vragen kunt stellen waar ze mooie antwoorden op
geven. De kinderen deelden verdrietige dingen en
mooie dingen.
Je maakt in zo’n week heel veel dingen mee. Het
ene moment loop je in polonaise door de kampvuurkuil. Het andere moment ben je stil rond een
klein kruisje waarbij je samen kaarsjes aansteekt.
Het is de realiteit, soms lachen we en soms worden
we stil door wat we meemaken en waartoe we ons
moeten verhouden. Sommige kinderen baden
hardop, anderen in stilte. Je moet jezelf als kampleiding natuurlijk groot houden, maar ik moest wel
een paar keer slikken. Zo authentiek en puur waren
ze in hun gebed.”

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

Uit de deelparochie

Personalia: zie bladzijde 16/17.
Zondagvieringen
Mariakerk

Hoogvliet / Pernis

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
Ontvangst:

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS
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22 augustus
woord- en communieviering
Mw. L. Janssen-Impens
dhr. L. Janssen
m w. C. Hendriks
dhr. Bijlsma, , mw. Karsomenawi

Reiniging:

mw. Molina, mw. Uzo

Ma. 23 aug. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 26 aug. 10.00 uur: Eucharistieviering
Zondag
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door afbeeldingen.

29 augustus
Eucharistieviering
Pater P.H. van der Veer
mw. J. van Dam
dhr. L. Janssen
dhr. Middendorp, mw. Karsomenawi
mw. Karsomenawi, mw. Monteiro

Vakantie dichtbij huis

De Groene gordel van Hoogvliet

Ma. 30 aug. 10.0 0 uur: Eucharistieviering
Do. 2 sept. 10.00 uur: Eucharistieviering
Zondag
09.30 uur
Voorganger
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

5 september
woord- en communieviering
Pastor F.H. Wijnen
mw. C. Hendriks
dhr. W. Tempelaars
dhr. Bijlsma, , mw. Karsomenawi
mw. Karsomenawi, mw. Sleiffer

Ma.6 sept.
Do. 9 sept.

10.00 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering

Door de Visserijgriend

Grote Schoonmaak!
Na de vakantieperiode willen wij aan het begin van
het gewone seizoen beginnen met een grote
schoonmaak van ons kerkgebouw. Wij kunnen dat
als beheercommissie niet alleen en daarom vragen
wij om vrijwilligers om ons te helpen.
Zaterdag 4 september
van 10.00 tot 14.00 uur
willen wij de kerk en de
bovenzaal een grote beurt
geven.
Doet u ook mee? Vele
handen maken licht werk.
Wij zorgen voor koffie en
thee en voor een broodje bij de lunch.
U kunt zich aanmelden op het parochiesecretariaat
op vrijdagmorgen of een e-mail sturen naar:
mariakerk@rkk-hoogvliet.nl.

Een van de vele singels

Léon Janssen, secretaris beheercommissie)

Landelijk kerknieuws

Onze bosbewoners

● Bedevaart naar Heiloo
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in NoordHolland is de grootste Mariale bedevaartplaats in
Nederland. Vaak mogen wij ondervinden dat de
Heer zijn genade en bescherming verleent door
zijn gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood.
Op woensdag 15 september zijn wij voornemens
vanaf o.a. Rotterdam, naar dit Heiligdom op bedevaart te gaan samen met de Haagse Bedevaarten.
Op deze bedevaart zal een H. Mis met wijding van
de bedevaartkaars plaatsvinden.

Verbinding tussen wonen en natuur

(vervolg op bladzijde 17)
15

.

Uitzichthevel in Noord

‘Terras’ aan de Oude Maas

16

.Wandel’balkon in Ruigeplaatbos

______________________________________
(vervolg van bladzijde 15)
Na de lunch en de Kruisweg in Heiloo is er een
plechtig Lof in de St. Adelbertadbij in Egmond
waarna ook de gekochte devotionalia gezegend
kunnen worden. Na een diner in Haarlemmerliede
is de verwachte thuiskomst rond 21.00 uur.
De kosten zijn € 55,00 per persoon, incl. vervoer,
koffie met, ook tijdens de (eigen, meegebrachte)
lunch, diner, groepsverzekering en bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.).
Voor meer informatie en aanmelding:
www.bedevaart.nl of bel 010-4149577 of e-mail
naar: dehaagsebedevaarten@gmail.com
Ineke Huitema-Versteeg, secretaris

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

