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Redactieadres:

____________________________________

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

Kopij inleveren:

• bij voorkeur per e-mail: tot donderdag, 18.00 uur,
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

‘Uw Koninkrijk kome’
is het thema van de startzondag 2021 in de landelijke Protestantse Kerk. Dat thema sluit aan bij het
jaarthema ‘Van U is de toekomst’. De woorden zijn
afkomstig uit een bewerking van het Onze Vader
door Huub Oosterhuis, met als titel
‘Onze Vader verborgen’.

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

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

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.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits
met bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)

Van U is de toekomst
kome wat komt.
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Zandkastelen bouwen
Afgelopen zomer trok ik op een mooie dag richting het strand.
Ik koos een gunstige plaats uit om mijn handdoek neer te leggen en mijn windscherm te plaatsen. Het
strand was goed bezet en in mijn directe nabijheid was een groepje mensen druk in weer. Emmers, zand,
water en schelpen. Hoewel ik niet precies kon zien welk bouwwerk er achter hun tentje werd voltrokken,
kon wel enigszins raden dat er een bijzonder bouwsel moest verrijzen.
De warmte dreef mij richting zee. Toen ik na enige tijd terugkwam zag ik tot mijn verbazing dat mijn naaste buren vertrokken
waren. Ze hadden al hun strandspullen ingepakt en meegenomen. Eén ding hadden zij echter moeten achterlaten: hun zandkasteel. Nieuwsgierig ging ik er op af. Ik bewonderde het werk.
Het waren niet zomaar een aantal omgekiepte emmertjes zand.
Hier was vakkundig te werk gegaan. Er was symmetrie, de ‘straten’ waren bekleed en er waren verbindingen tussen de verschillende onderdelen. Dit hing zeker niet van los zand aan elkaar.
Hier was over nagedacht.
In eerste instantie bedacht ik hoe jammer het was dat dit moest
worden achter gelaten. Maar verder denkend op mijn handdoek,
realiseerde ik mij dat ze vast genoten hadden van het bouwen. En bovendien, wanneer zij niet hadden gebouwd, had ik nooit kunnen meegenieten van het werk van hun handen. Dankbaar maakte ik een aantal
foto’s.
Het relaas kwam weer in mijn gedachten bij de voorbereiding van de groepsactiviteiten in Breede Vliet. Als
thema had ik gekozen voor ‘oogst’. September is immers een oogstmaand. Al wat in het voorjaar gezaaid
is, kan in het najaar van het land gehaald worden. Datgene wat geholpen is te groeien, is zichtbaar en tastbaar en gereed te oogsten.
In de huiskamerviering en de gesprekgroep maakte ik die oogst duidelijk met mijn opbrengst uit de moestuin. De rabarberstengels gingen rond, de bonen werden gekeurd en de aardbeien geproefd. In woord, muziek en materiaal vergeleken we de tuin-oogst met het leven. We ontvangen het leven en mogen zaaien. Je
bouwt iets op, er is groei en bloei. De scharnierpunten in het leven nodigen uit tot terugkijken. Niet alles wat
een mens zaait en verzorgt komt tot bloei. En soms, hoe verwonderlijk, mag je oogsten van hetgeen je zelf
niet gezaaid had. Het thema nodigt uit tot vragen: “Wat heeft het leven je gebracht?” “Wat is een waardevolle oogst?”, “Welke oogst is mislukt?”. “Welke oogst wilt u doorgeven?”
In onze ontmoetingen komt altijd de liefde naar voren. In alles wat is gezaaid, verzorgd en geoogst is de
liefde de mooiste opbrengst. De liefde en nabijheid van de ander kan een stevige basis zijn in de (levens)loop van het zaaien, verzorgen en oogsten. Het is immers fijn te delen of te schuilen met en bij de ander.
We zochten verder naar wat betekenisvolle houvast kan bieden. Een bewoner verbeeldde het bijzonder
door de hand op de Bijbel te leggen: “Die is er altijd al bij geweest, heel mijn leven”. Ook nu, in de fase
waarin begrip, gehoor en zicht afnemen, geeft geloof (tastbaar door het boek) een bron van kracht en houvast. De krachtbronnen in het leven zijn geen garantie voor een perfecte oogst, maar helpen je door de
seizoenen van het leven heen.
Het ontdekken, benoemen, uiten en beleven van de krachtbron(nen) van de mens staat in veel ontmoetingen in het verpleeghuis centraal. Samen zoeken we naar wat steun én troost geeft. Ook naar tijden wanneer er geoogst moet worden.
Wie of wat zijn uw bronnen van kracht? Het is goed omdat zo regelmatig te benoemen. In Breede Vliet laten we dan meestal het vertrouwde lied van Johannes de Heer klinken: “Tel uw zegeningen …”
Eén van de bewoners spoorde ons daartoe nog eens extra aan: “Ja, dat zouden we eens vaker moeten
doen”.
Nog even terug naar het strand. Daar was ontworpen, gebouwd en genoten. Daarna was het zandkasteel
als het ware doorgegeven aan mij. Nu was het mijn beurt om mij te verwonderen over het fraaie bouwwerk.
En daarna …ach, waarschijnlijk zal het tij opgekomen zijn en hebben de golven het zand overspoelt. Dat
wisten de bouwers ook. Het is een gave wanneer je kunt genieten van wat je al bouwende tot stand brengt,
zelfs wanneer je weet dat er een tijd komt dat het er niet meer zal zijn
Marijke Verzendaal
geestelijk verzorger
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021

ZONDAG 10 OKTOBER 2021

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls, ds. R.J. Wilschut
Startzondag
Hartelijk welkom op deze speciale dag!
Kerkoppas; kindernevendienst met verrassing
► Vanaf nu is iedereen weer welkom, mits men
► geen aan corona gerelateerde klachten heeft.
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Kerkoppas; kindernevendienst
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
?
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 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
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

14.00 uur

Pastor C. Eba'a, eucharistieviering voor
de Antilliaanse gemeenschap

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

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-zending: kinderen in Israël/Palestina
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Agenda
ZONDAG 3 OKTOBER 2021

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

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Kerkoppas; kindernevendienst
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

_________________________________________

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

Vast rooster
Eerste woensdag van de maand
Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering
Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gem. Koor “Rejoice”

Actueel
Zaterdag 25 september
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet (max. 10
personen tegelijk binnen)..
15.00 - 17.00 uur Dorpskerk. Orgelspel door
diverse organisten
19.30 uur Dorpskerk. Koor- en samenzang
m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice'

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN: Kerk & Israël
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud
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Zondag 26 september
10.00 uur Dorpskerk. Startzondag. Iedereen
is voortaan welkom in de dienst, maar verwacht wordt dat u thuis blijft wanneer u klachten heeft die op corona zouden kunnen wijzen.
Woensdag 29 september
19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).
Donderdag 30 september
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).
Woensdag 6 oktober
14.00 uur De Aanbouw. Verg. Protestantse
Vrouwendienst (P).
19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizé
gebedsviering (O).
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
Donderdag 7 oktober
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
Zondag 10 oktober
14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert.

Bijbelleesrooster
zondag
26 september
maandag 27 september
dinsdag
28 september
woensdag 29 september
donderdag 30 september
vrijdag
1 oktober
zaterdag 2 oktober
zondag
3 oktober
maandag 4 oktober
dinsdag
5 oktober
woensdag 6 oktober
donderdag 7 oktober
vrijdag
8 oktober
zaterdag 9 oktober
zondag
10 oktober
maandag 11 oktober

Mw. A. Swiers-Plate

Hospice ‘Cadenza’

(Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam)

Mw. J.J. Schreuder-Deutekom

Zorgcentra
Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

¸▪ mw. Marijke Verzendaal
(aanwezig: maandagmorgen, dinsdag en woensdag)
e-mail: m.verzendaal@argoszorggroep.nl
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

Efeziërs 4:1-16
Efeziërs 4:17-24
Efeziërs 4:25–5:2
Efeziërs 5:3-20
Spreuken 14:1-14
Spreuken 14:15-24
Spreuken 14:25-35
Johannes 8:1-11
Johannes 8:12-20
Johannes 8:21-36
Johannes 8:37-47
Johannes 8:48-59
Jesaja 28:1-13
Jesaja 28:14-22
Jesaja 28:23-29
Jesaja 29:1-8

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

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Woon- zorgcentrum ‘De Vijverhof’
(Reigerlaan 251, 2903 LJ Capelle a/d IJssel)

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

Dhr. C. Oosterhoff
Zorgcentrum ‘de Wende’
(Vaasahof 75, 3076 DX Rotterdam)

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

Mw. H. Barendregt-Roobol
Zorgcentrum ‘Het Zonnehuis’

_____________________________________

(Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen)
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van het Neva Ensemble uit St.Petersburg en met
Glühwein en oliebollen
■ 12 februari: Vocaalensemble ‘Tiramisa’ en
accordeonvereniging Con Brio
■ 12 maart: Rotte’s Mannenkoor en koperkwintet
Brasso
Het belooft een goed muzikaal seizoen te worden
en het bestuur van de Stichting Koffieconcerten
Hoogvliet hoopt weer op veel belangstelling in de
Dorpskerk en wenst u alvast veel luisterplezier!
Nadere informatie: Arnold van der Heijde 01041166901 of Wim Weenink tel. 010-2237018

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.

Studieavond over ‘Jezus en Israël’

▪ 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

Op dinsdag 5 oktober, 19.30 uur, is er in Pernis
een studieavond met ds. Henk Poot, werkzaam bij
stichting ‘Christenen voor Israël’. Het onderwerp
waarover hij spreekt is: ‘Jezus en Israël’.
De bijeenkomst vindt plaats in de Hervormde Kerk
Pernis, Ring 1, 3195 XB Pernis. toegang is gratis.
Er is verkoop van producten uit Israël.
● Aanmelding is verplicht via: 033-2458824. of
www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten

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

Dank

● Thema: Het geloof in Jezus lijkt het grote breekpunt te zijn tussen Israël en de kerk. Immers in de
kerk belijden wij dat Jezus de Christus is en de
meeste Joden doen dat niet. Toch heeft Jezus veel
meer met Israël dan we als christenen wel eens
beseffen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we via
Jezus veel meer zicht krijgen op de plaats en de
betekenis van het Joodse volk. Maar niet alleen
dat. Het besef dat Jezus en Israël met elkaar verbonden zijn, zou ook kunnen leiden tot een verrijking van ons geloof in Jezus.
● Introductie van de spreker:
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan
‘Christenen voor Israël’. Hij studeerde theologie in
Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam
staan, zoals ‘De Knecht des Heren’ ‘Abraham een
vriend van God’ en ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond
in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Dank voor alle aandacht bij het afscheid van mijn
geliefde man
Leo van Winkelhof
De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven
en mooie woorden waren hartverwarmend en hebben mij veel steun en troost gegeven.
Riet van Winkelhof
Hierbij willen we de kerk en Marieke bedanken
voor de bloemen op zondag 25 september.
Hartelijk dank.
Fam. Noordzij

Op 10 oktober start het 35e seizoen van de Stichting Koffieconcerten in de Dorpskerk aan de Achterweg te Hoogvliet, aanvang 14.00 uur.
Het concert wordt verzorgd door:
▪ Accordeon vereniging Progressio Marinucci
onder leiding van Tom Wilmer en
● het Dockyard Mannenkoor onder leiding van Ria
Korpershoek.

Pride viering
Zondag 26 september is er tijdens de Rotterdam
Pride weer een Pride Viering om 15.00 uur in de
Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam.
Het thema is ‘We could be heroes’.
Daarna is er tijd voor ontmoeting. Iedereen is van
harte welkom om deze viering te bezoeken.
_________________________________________

Na een jaar van rust vanwege corona zien wij uit
naar de start van het nieuwe seizoen. Met op
■ 14 november: vocaal groep ‘Jade’ en
Saxofoon kwartet ‘Met Maten’
■ 19 december: Kerstconcert met Gemengd koor
Chordanova en koperkwintet StuiverT
■ 9 januari 2022:Nieuwjaarsconcert met optreden

Zie ook bladzijde 14
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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
• Autovervoer
Zie Diaconieuws

De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door
onder andere te investeren in opbouwende relaties
met de Joodse gemeenschap, zoals met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

• Kerkradio (kerkdiensten via internet)
M.C. Fossen, tel. 4168202; A. Wols, tel. 4382828.
Website

Oppas gezocht

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

Het vertrek van drie medewerkers met een lange staat van dienst betekent helaas dus dat wij
een tekort hebben en dat het daardoor straks
kan gebeuren dat er tijdens een kerkdienst
geen oppasdienst is.

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.

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.

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.

Susanne van Veelen

Nieuwe ambtsdragers gezocht

Bij de diensten

Beste gemeenteleden

● Ambts- en taakdragers

▪ 26 september - Startzondag
Alle beschikbare ambtsdragers
Lector: mw. Groenendijk
Organist: dhr. Groen
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Kerkoppas: Susanne van Veelen
Kindernevendienst: Carin Langbroek en anderen
Commissie van ontvangst: dhr. Vervat, mw.
Huiting, mw. De Blois
▪ 3 oktober: mw. Kloeg,mw. Groenendijk
Lector: dhr. Van Veelen
Organist: dhr. Meyboom
Beeld en geluid: mw. Dirven
Kerkoppas: ?
Kindernevendienst: ?
Commissie van ontvangst: dhr. R. Hallema, dhr. en
mw. Van Veelen

Volgend jaar treden er een paar ambtsdragers af.
Nu lijkt het nog ver weg, maar de tijd kan snel
gaan.
Het merendeel van de ambtsdragers is een dame…… Zijn er in onze gemeente helemaal geen
heren die zich geroepen voelen het team te komen
versterken? Het zou leuk zijn als we het aantal
meer evenredig kunnen maken. Hoewel, dat is
misschien een beetje veel gevraagd.
Heren, maar ook dames, denk er eens over na.
Het zou mooi zijn als we volgend jaar voor het aantal aftredende ambtsdragers nieuwe ambtsdragers
kunnen bevestigen.
Liesbeth van Delft

● Kerkcollecten, toelichting
3 oktober - PKN: Kerk & Israël

Adriaan van der Giessen

In Memoriam

Op 31 augustus overleed op de leeftijd van 89 jaar
de heer Adriaan (Aad) van der Giessen.
Op 7 september hielden we in het crematorium in
Spijkenisse een dankdienst voor zijn leven. Zijn
werkzame leven begon hij als zeeman, totdat het
voor het gezin niet goed meer was dat hij dat deed.
Ook het leven op de wal is hem goed afgegaan. Hij
keek er niet met wrok op terug dat zijn leven deze
wending had gekregen en is verder gegaan als

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk
Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het
nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels
van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de
joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en
de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen
de gemeenten als naar buiten toe.
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Najaarsactie
In het vorige kerkblad schreef ik ook over de komende diaconale acceptgiroactie.
U kunt zelf een project aanmelden waar u van vindt
dat het wel wat extra’s kan gebruiken.
Het is zo mooi als we ook andere projecten, dan
die van Kerk in Actie, de kans krijgen wat extra te
besteden. Helaas heeft nog niemand iets aangeleverd.
Kent u zo’n project laat het ons weten. Stuur een
briefje naar postbus 72 of doe het in de bus bij Marianne van der Maar, Doradehof 1, mailen kan
naar: voorzitterdiaconie@hoogvliet.nl; of bellen
naar 010 4380618 Liefst na 19.00 uur dan krijgt u
mij aan de telefoon. Dat mag natuurlijk ook altijd
met andere vragen.
● Ik hoop velen van u weer te ontmoeten bij de
startzondag en bent u door omstandigheden niet in
staat om naar de kerk te komen, dan hoop ik dat u
kan genieten van de uitzending via de computer.
We rekenen op u!
Marieke Groot Bramel

mens die zich verantwoordelijk wist voor zijn werk
en voor mensen om hem heen. Met dankbaarheid
konden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zijn
leven gedenken.
Ook als kerk mogen we die dankbaarheid ervaren.
Wanneer ik als zijn dominee terugdenk aan Aad
van der Giessen kan ik zeggen dat we als gemeente in hem een actief, vriendelijk en positief mens
verliezen. Voor ons was hij altijd een mens die zich
vol overtuiging heeft ingezet voor het wel en wee
van de kerk, met name in het beheer en in de zendingscommissie. Zijn rol was groot in de jaarlijkse
kerkbraderie met daarin de hele dag ook de verkoop op de rommelmarkt. Met deze jaarlijkse dag
werd altijd een flink bedrag aan geld ingezameld,
en daar zat voor hem – en trouwens ook voor de
vele anderen op die dag – de reden om hieraan
mee te doen. Samen ben je er verantwoordelijk
voor dat de kerk kan voortbestaan en die verantwoordelijkheid heeft hij altijd heel serieus genomen. Geloof en kerk speelden in het leven van
hem en zijn vrouw een belangrijke rol en je mocht
het zeker aan hem overlaten om te staan voor zijn
verantwoordelijkheden. Dat heeft ook wel met de
loop van zijn leven te maken. Nadat in de oorlog
zijn twee oudere broers waren opgepakt was hij de
oudste man in huis en dat heeft hem een groot
gevoel van verantwoordelijkheid gegeven, naast
een grote mate van trouw.
Wij gedachten zijn geloof met de woorden van
psalm 121 en van 2 Korintiërs 5 vers 1. Dat zijn
woorden vol vertrouwen, die Aad van der Giessen
ook met het oog op zijn eigen overlijden had genoemd. Het is dit geloofsvertrouwen waarmee we
hem in Gods hand leggen en bidden om troost voor
allen die hem zullen missen.

● Collecten

■ 26 september – Kerk in Actie: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen in Israël.
In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking
dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het
‘Rossing Center for Education and Dialogue’, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier
verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse
kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun
eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op
bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het
eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als
zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor
de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop
voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het
vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

Ds Robert Wilschut

DiacoNieuws
Joepie, het mag echt weer: een volle kerk.
● Wat zijn we blij dat we dit kunnen vieren tegelijk
met een startzondag. Daar maken we echt een
groot feest van.
Als u in de gelegenheid bent, bak dan ook wat lekkers voor bij de koffie en neem dat mee. zodat we
met elkaar kunnen delen.
Kerkvervoer
Wat ook gaat rijden is het busje voor kerkvervoer.
Zoals ik in het vorig kerkblad al schreef is er al veel
voor geregeld.
De mensen die aangegeven hebben hiervan gebruik te willen maken worden voor de startzondag
hierover gebeld. Heeft u zich niet van te voren gemeld belt u dan vóór zaterdag naar fam. Groot
Bramel, telefoon 4380618, het liefst tussen 18.00
en 19.00 uur.

Geef aan de collecte op 26 september of maak uw
bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. 'Z 009506' of doneer online via
www.kerkinactie.nl/rossingcenter.
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Onze vergaderingen beginnen traditiegetrouw om
half acht en eindigen meestal rond half tien. Deze
keer waren we al om tien over negen klaar en was
alles wat besproken moest worden besproken. Dat
was een fijne start van het nieuwe seizoen maar u
voelt ‘m al aankomen; de lat voor het komende
(vergader)seizoen ligt erg hoog.
Ambtsdragers
Uit de vergadering van 8 september wil de kerkenraad het volgende met u delen:
Met de regelmaat van de klok treden er ambtsdragers af. Meestal na een periode van vier jaar, maar
ook vaak pas nadat zij twee of meer termijnen de
gemeente hebben gediend.
We weten nu al dat in 2022 een ouderlingkerkrentmeester, twee diakenen, een ouderling en
de scriba aftreden.
Op zich is dat de gewoonste zaak van de wereld,
zij hebben één of meer termijnen gediend en is het
hun vrije keuze om hun ambt neer te leggen. Zelf
heb ik daar ook een aantal keer voor gekozen.
Gewoon even geen vergaderingen, geen dienst op
zondag enzovoorts.
Heerlijk om ook even ‘vrij’ te zijn.
Gelukkig duurt het nog een poosje voordat ze aftreden, maar we luiden nu al de klok en roepen u
nadrukkelijk op na te denken over de vraag om
ambtsdrager te worden.
Bewust schrijf ik ‘klok’ en geen ‘noodklok’ want
ze treden pas af met Pinksteren 2022, maar zoals
u weet vliegt de tijd, dus zijn we er nu al mee bezig.
Meld u aan als u een taak zou willen vervullen of
als u iemand weet voor een bepaalde taak.
Kinderoppas
In het vorige kerkblad heeft u van de hand van Susan van Veelen een stukje kunnen lezen over de
kinderoppasdienst. Na de zomer namen drie vertrouwde gezichten afscheid van de oppas. Dat waren Aukje Kempff, Dineke van Veelen en de ‘moeder’ van de oppas Adri van Leeuwen. Met hun vertrek is alleen Susan van Veelen nog beschikbaar
voor de oppas en dat is niet goed.
Het is van groot belang dat er snel meisjes / jongens, dames / heren, moeders / vaders, oma’s of
opa’s komen helpen bij de kinderoppas.
Voor deze kleine taak geldt hetzelfde als voor heel
veel taken in onze gemeente: je bent er niet snel te
klein, te blond, te dun of te dik, te jong of te oud
voor om het te kunnen doen. Meld u dus aan bij
Susan. Vele handen maken het werk licht is ook
hier het credo.
De eerste aankondiging van het startweekend is
gedaan en u heeft ongetwijfeld in het vorige kerkblad het affiche en de stukjes er over gelezen. Het
is dan ook met groot plezier dat ik schrijf:
“HOERA WE GAAN WEER VAN START”
Collecten
Maar…. van start gaan betekent ook weer rondgaan met collectezakken.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Geen berichten wegens vakantie van ds. Huls

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag 8 oktober
De vorige keer schreef ik enthousiast over de ouderengesprekskring, zij het ook met de hoop dat
zich daarvoor andere belangstellenden zouden
aanmelden. Die hoop is niet uitgekomen en juist de
afgelopen weken hebben twee leden van deze
kring hun deelname moeten beëindigen om gezondheidsredenen. Daarmee is het aantal deelnemers zo klein geworden dat we besloten hebben
om hiermee niet door te gaan. Jammer. Misschien
komt er nog een doorstart, maar voor dit moment
houdt deze kring op.
We bereiden ons momenteel voor op het startweekend van 25 en 26 september. Voor kerkdiensten gelden niet de gebruikelijke regels zodat we
onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.
We willen geen gebruik maken van de coronapas
omdat het niet aan ons is om onderscheid te maken tussen wie wel of niet welkom is in de dienst.
Tegelijk willen we niet langer de grote beperkingen
blijven houden waar de samenleving gedeeltelijk
van bevrijd wordt dankzij die coronapas. We heten
daarom iedereen welkom in de diensten, maar
verwachten dat u thuis blijft wanneer u klachten
heeft die op corona zouden kunnen wijzen. Thuis
meekijken is geen probleem voor de meesten onder u; neem daarom uw eigen verantwoordelijkheid.
Dan is er ruimte voor een fijn startweekend met
muziek op de zaterdag en een dienst met ontmoeting op zondag. Welkom!
Ds. Robert Wilschut

Kerkenraadpraat en zo..
● Beste zusters en broeders, de kop is ervan af.
De eerste vergadering van het nieuwe seizoen is
geschiedenis geworden en hij gaat de boeken in
als een betrekkelijk korte vergadering.
Zeker als u bedenkt dat het de eerste vergadering
na het zomerreces was en er dan traditioneel veel
te bespreken is.
Dat was nu ook het geval, maar desondanks was
er ook tijd om even bij te praten, te kijken en te
luisteren naar verjaardagmuziek voor de jarigen
(dat waren er 6 deze keer) en tijd om na te denken
en te praten over wat er allemaal op ons afkomt de
komende tijd.
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En dit betekent veel muntgeld. En dat betekent
weer dat we na een maandje of zo al snel een kilo
of 5 aan munten hebben.
Vroeger konden we dat storten bij één van de banken op de Binnenban. Maar nu in navolging van
ABN AMRO en ING heeft ook de Rabobank haar
deuren gesloten en wordt het afstorten van muntgeld een probleem. De enige manier om ervan af
te komen is het te ‘verkopen’ aan de lokale middenstand, alhoewel ook die steeds minder contant
geld nodig hebben (denk aan het pinnen). Dan rest
alleen nog een bank te zoeken in Spijkenisse of
Rotterdam. U zult begrijpen dat we dat zo min mogelijk willen doen, omdat voor afstorten van muntgeld tegenwoordig ook betaald moet worden.
Het alternatief is dat u probeert zoveel mogelijk
elektronisch of via de App te betalen of papiergeld
te geven.
We snappen dat niet iedereen dat zomaar kan,
maar spaar uw collectegeld dan op en doe het dan
één keer in de maand (of langer) in de collectezak.

Na ruim anderhalf jaar eindelijk weer eens heerlijk
bijpraten en voor wie dat nodig heeft, doe nieuwe
batterijtjes in uw hoortoestel, want we verwachten
dat het ‘gegons’ niet van de lucht zal zijn. Hoe laat
we stoppen? Stoppen?.....daar hebben we helemaal niet over nagedacht, het feest duurt zolang
we het met elkaar fijn hebben.
O ja…. zou ik bijna vergeten te melden dat we nog
bezig zijn met een speciale gast speciaal voor de
kinderen (ook ouderen mogen daarvan genieten
hoor), maar of het gelukt is om die te strikken wisten we nog niet toen ik de copy voor het kerkblad
moest inleveren.
▪ Samengevat:
Zaterdag: orgelconcert en samenzang
Zondag: feestelijke Startdienst, koffie met lekkers,
lunch, iets voor de kinderen en bijpraten.
Wat zegt U?.... Bijpraten!
▪ Tot slot nog dit: wij gaan u niet gaan vragen om
een vaccinatiebewijs, dat is de kerk ook niet verplicht, maar we vragen wel of u klachten heeft, alhoewel die vraag eigenlijk overbodig is, want we
vertrouwen erop dat als u griepachtige klachten
heeft of verkouden bent dat u (hoe spijtig dat ook
is) thuisblijft. Gelukkig wordt alles wat we in het
startweekend organiseren ook uitgezonden via het
bekende kanaal.
Luistert, zingt, bakt, viert, drinkt en feest u mee?
Tot het startweekend.
Hartelijke groeten van de kerkenraad,
Rein Hallema, voorzitter.

Tot slot het STARTWEEKEND
Tijdens de persconferentie van 14 september heeft
het demissionaire kabinet bekend gemaakt dat nu
ook de anderhalve meter maatregel met ingang
van 25 september komt te vervallen. Dat was natuurlijk geen verrassing meer, want het bericht dat
ze dat zouden doen was al lang uitgelekt naar de
media. Maar als je het dan zelf hoort dan is dat
extra fijn, alsof het dan pas waarheid is geworden
Kortom we gaan weer van start. Niet zoals vorig
jaar alleen online, nee dit jaar maken we er een
groot feest van.
▪ We beginnen al op zaterdag 25 september met
orgelmuziek van 15.00 tot 17.00 uur.
▪ Daarna op zaterdagavond een samenzangavond
vanaf 19.30 uur (deuren open vanaf 19.00 uur)
onder leiding van en met Rejoice.
Komt u meezingen?
▪ Zondag 26 september is er een feestelijke startdienst met de dominees Huls en Wilschut.
Er zal tijd zijn om de aftredende en nieuwe ambtsdragers van vorig jaar en dit jaar te ontmoeten en
te bedanken of te feliciteren. Er zal aandacht zijn
voor de glaskunst.
▪ Na de dienst drinken we weer ouderwets koffie
met iets lekkers met elkaar. Bij dat lekkers roepen
we uw hulp in. Wilt u een taart, cake, soesjes, boterkoek of iets ander lekkers bakken en dat meenemen naar de kerk. Zo maken we er met en voor
elkaar een echt feest van tot eer onze Heer.
▪ Na de koffie biedt de kerkenraad u een smakelijke lunch aan. Iedereen is uitgenodigd mee te lunchen, Als het lukt om alles nog op tijd voor elkaar
te krijgen belooft het lekker te worden en heeft het
een link met ketchup en mayonaise, dus snoep niet
te veel gebak en koek bij de koffie.
Gedurende het feest kunt u wanneer u daar zin in
hebt zelf in De Aanbouw een drankje halen.

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

▪ Personalia: Zie bladzijde 21
▪ Collecteverantwoording
Diaconie:
Kerk: Orgelfonds:
maand aug.
€ 610,60 € 774,60 € 390,80
8 aug. HA Kinderen in de Knel:
€ 134,90
16 aug. - KiA: hulp Pakistan
€ 179,50
29 aug. Diaconie - Noodfonds
€ 212,50
▪ Giften en collectegeld (contant)
Diaconie - algemeen:
€ 20,00 van NN via mw. Groot Bramel
• Kinderen in de Knel (HA)
€ 10,00 van NN via mw. Groot Bramel
Kerk - algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 20,00 van NN via mw. Groot Bramel
• orgelfonds
€ 10,00 van NN via mw. Groot Bramel
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________
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voldoende tijd en ruimte is voor consultatie van alle
betrokken partijen en voor participatie en bijsturing
door de generale synode bij het nemen van cruciale wissels.” Daarom stelt het moderamen een gefaseerde aanpak en besluitvorming voor.

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

● ‘Notitie vervolg rapport ambtsvisie’

Fase 1: Inhoudelijke verdieping
In deze fase vindt er verdere verdieping van de
ambtsvisie plaats en wordt er nader (praktijk)onderzoek gedaan naar de beleefde praktijk van
gemeenten en kerkelijk werkers. In november 2021
wordt de generale tussentijds geïnformeerd over de
voortgang en tijdens de generale synode van april
2022 worden de uitkomsten van de ‘werkgroep vervolg ambtsvisie’ en de ‘werkgroep onderzoek’ ter
bespreking en besluitvorming aangeboden.

De generale synode aanvaardt de ‘Notitie vervolg
rapport ambtsvisie’ als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het rapport ‘Geroepen en gezonden’ Volgens de leden van de generale synode
beschrijft de vervolgnotitie een zorgvuldige aanpak
met een gefaseerde besluitvorming. Synodeleden
en andere belanghebbenden spelen hierbij een
belangrijke rol.
Na de bespreking van het rapport Geroepen en
gezonden op 12 juni 2021 legt het moderamen in
deze notitie een voorstel voor de aanpak van het
vervolg voor, waarin de besluiten van juni en de
peiling die onder leden van de generale synode is
gehouden zijn verwerkt.

Fase 2: Verschillende beroepsprofielen
Mede op basis van de voorgaande fase worden
mogelijke beroepsprofielen voor de dienaar des
Woords opgesteld en deze worden ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode van november 2022. De ambtsvisie wordt ook betrokken
op wat dit betekent voor de kerkelijk werkers die
geen dienaar des Woords worden.

Synodeleden spreken hun waardering uit voor het
voorgestelde proces, maar stellen ook kritische
vragen over of de probleemstelling nog wel helder
in beeld is en het proces niet te ver uitwaaiert. De
scriba herinnert de synodeleden er echter aan dat
ze zelf - in een vorige vergadering - gevraagd hebben om een bredere ambtsvisie. Tegelijkertijd stelt
hij hen gerust dat er alleen over de ambtstheologie
gesproken gaat worden met betrekking tot wat er
noodzakelijk is om huidige uitdagingen op te lossen.

Fase 3: Concretisering en uitwerking
De praktische uitwerking en verdere concretisering
vindt plaats in verschillende werkgroepen. Om een
goede aansluiting te garanderen tussen de uitwerkingsvraagstukken, de ambtsvisie en de beroepsprofielen, worden de werkgroepen al eerder gefaseerd opgestart. Tijdens de generale synode van
april 2023 wordt een samenhangend rapport voorgelegd ter besluitvorming.

● De speelruimte van het kerkgebouw
De brochure
‘Speelruimte
gezocht’ stimuleert
gemeenten
op
een
zinvolle
manier naar
de mogelijkheden van het
eigen kerkgebouw te kijken.
Scriba
René de Reuver: “De centrale vraag is:
hoe
kunnen
onze kerkgebouwen wor
Nieuwe Kerk, Delft
den
ingezet
als instrument voor toekomstgericht kerk-zijn?“

De Reuver: “We spreken over ambtstheologie aan
de hand van de vragen die er spelen en het moet
een oecumenisch verantwoorde visie zijn. Daar
moeten we ons wel toe beperken, zodat we meters
kunnen maken.” Om er enigszins lachend aan toe
te voegen: “Je kunt over de ambtstheologie namelijk bijna eindeloos spreken.”
Zorgvuldigheid door gefaseerde besluitvorming
Het moderamen geeft in de notitie aan dat ze beseft dat de uitwerking en concretisering van de
ambtsvisie te fundamenteel en veelomvattend is
om in korte tijd tot definitieve besluitvorming te komen. “Het vraagt om een zorgvuldig proces waarin
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Stellingen
Gerben van Dijk, voorzitter van de projectgroep die
de nota samenstelde, presenteerde de brochure in
de synode. “De toekomst van het kerkgebouw is
niet alleen het domein van de kerkrentmeesters,
maar gaat de hele kerkenraad aan.” Hij benadrukt
dat het belangrijk is op tijd over dit onderwerp te
beginnen. “Wacht niet tot het water aan de lippen
staat, want dan ben je alleen nog maar heel veel
tijd kwijt aan het vinden van de uitgang. Organiseer
op tijd creativiteit en doe het niet alleen.”

(gezamenlijk: de burgerlijke overheid én kerkgenootschappen).
Achterliggende gedachte van de overheid is dat
hiermee voorkomen kan worden dat monumentale
kerkgebouwen in verval raken of bij het afstoten
bestemmingen krijgen die onvoldoende passen bij
de monumentale aard of het eigen karakter van de
kerken.
Met name de laatste ontwikkeling maakt het noodzakelijk dat gemeenten zelf een beknopte visie
kunnen formuleren op de toekomst van hun
kerk(gebouwen). Want alleen dan zijn ze goed toegerust om mogelijke ontwikkelingen het hoofd te
bieden, en zijn ze een zinvolle gesprekspartner
voor de burgerlijke overheid en andere kerkgenootschappen in hun gemeente.
Deze nota is bedoeld om als Protestantse Kerk in
Nederland een beeld te schetsen waaruit een dergelijke visie zou kunnen bestaan. Daarmee is ook
meteen het belangrijkste doel ervan gedefinieerd.

Hij peilde de volgende stellingen onder synodeleden. Ze konden stemmen met rode en groene
kaarten.
▪ Ik maak me geen zorgen over de toekomst van
ons kerkgebouw. We zijn financieel gezond.
De meningen van de synodeleden zijn hier fifty/fifty
verdeeld.
▪ Ons kerkgebouw is bestemd voor het houden van
erediensten. Ander gebruik van de kerkzaal is ongepast.
Het merendeel van de synodeleden is het hier mee
oneens.
▪ Als ik een uitnodiging krijg van de lokale overheid
voor overleg over een kerkenvisie, dan ga ik niet,
want ik wil niet dat de overheid zich met ons kerkgebouw bemoeit.
Synodeleden zijn het hier niet mee eens. Ze zouden zeker wel op de uitnodiging ingaan.
▪ Ik vind dat ons dorp / onze buurt mee mag praten
over de toekomst van ons kerkgebouw.
De meerderheid van de synodeleden is het hiermee eens.
▪ Ik ben huiverig voor multifunctioneel gebruik. In
de praktijk werkt het vaak niet.
Een kleine meerderheid van de synodeleden is hier
huiverig voor.
▪ Ik zou wel eens met een expert willen praten over
de mogelijkheden van ons kerkgebouw.
Een meerderheid van de synodeleden zouden dit
graag willen.

Vervolg op bladzijde 19.

_____________________________________
Taizéviering
De Taizévieringen vinden elke maand plaats op de
eerste woensdag van 19.00 - 19.30 uur. De eerstvolgende viering wordt gehouden op 6 oktober in
de Dorpskerk. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Namens de Taizéwerkgroep van Hoogvliet,
Marianne van der Maar.

Rommel- en Snuffelmarkt
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.
Wel vragen we u alle
(laatst aangekondigde)
voorzorgsmaatregelen
in acht te nemen. Er
kunnen niet meer dan
10 klanten tegelijkertijd
binnen zijn.

Visie op religieus erfgoed
Aanleiding voor deze bezinning is het volgende:
Binnen de Protestantse Kerk is het besef gegroeid
dat bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op
kerkgebouwen de focus niet zozeer moet liggen op
het afstoten van kerkgebouwen, maar veeleer op
zinvol gebruik en hergebruik.
Zo is er een toenemende aandacht voor de betekenis van dorpskerken als hart van de gemeenschap, de waarde van monumentale stadskerken
en voor het gezamenlijk gebruik van kerken met
andere (verwante) organisaties.

Mocht die dag niet schikken, dan kunt u een telefonische afspraak maken. Per afspraak 1 persoon of
2 personen uit hetzelfde huishouden.
Aanmelden bij: Jan Groot Bramel: 06-38222469.
_________________________________________

Oproep
Wie wil een meneer uit onze gemeente 3 uur in de
week helpen met huishoudelijke taken? Aanmelden
bij: Annelies van Lunteren, tel. 010-438 55 58.

De overheid stimuleert het lokaal ontwikkelen van
een gemeenschappelijke visie op religieus erfgoed
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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.

● 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

• 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

● 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

Bisdomnieuws
● Bisdombreed jongerenprogramma 2021-2022
Bij de diocesane activiteiten ontmoeten kinderen
en jongeren leeftijdsgenoten uit andere parochies

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

Het komende werkjaar worden er weer veel activiteiten georganiseerd voor jeugd en jongeren in het
bisdom Rotterdam. Het diocesane programma kent
onder meer de maandelijkse Tour of Faith, een
extra Vuurdoop en een misdienaarsdag.
Jongerenwerker Desirée Bühler: “Naast het aanbod dat parochies aan jeugd aanbieden zijn de
bisdombrede activiteiten een manier om kinderen
en jongeren meer leeftijdsgenoten te laten ontmoeten die ook bij de Kerk betrokken zijn.”

● Bisdomkerk

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

● Deelparochies

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
- ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon,
tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:15 uur

De Tour of Faith vindt plaats elke laatste zondag
van de maand. De bijeenkomsten beginnen met
een eucharistieviering met bisschop Van den Hende. Daarna is er een catechese met een geloofsgesprek. De Tour of Faith is voor jongeren van 15
tot 30 jaar. Voor deze leeftijdsgroep is er in januari
2022 ook de WJD@Home op Ameland en een jongerenbedevaart naar Banneux in de meivakantie.

• 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.

Vormelingen worden door de bisschop uitgenodigd
om voor de Vuurdoop naar de kathedraal te komen
waar een uitgebreid programma is met als thema
de Heilige Geest. In 2021 is er in november eerst
nog een extra Vuurdoop, omdat door corona de
laatste edities niet konden doorgaan.
In november vindt ook DiaconAction plaats, de
diaconale activiteit waaraan de kinder- en jeugdgroepen in de parochies kunnen deelnemen.
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Parochies kunnen er ook voor kiezen om deze
actie in december te houden.
Meer informatie over de activiteiten voor jongeren
in het bisdom staat op: bisdomrotterdam.nl/jong.

Het zal nog een hele klus worden om die inhoud
naar de Voedselbank te transporteren.

Hoogvliet / Pernis
We hebben weer een schone kerk!
Nog niet zo lang geleden was het een verschijnsel
dat elk voorjaar vlak voor Pasen in alle huishoudens opdook: De Grote Schoonmaak! Het hele
huis werd van top tot teen gestofzuigd, geboend en
gesopt. Huisvrouwen zetten hun beste beentje voor
en mannen werden vaak als hinderlijke ‘in-de-weglopers’ ervaren.
En dan met Pasen blonk het hele huis en kon iedereen op z’n paasbest gekleed het Paasfeest vieren.
Nu is die traditie gelukkig wel verwaterd, maar
schoonmaken zal altijd een terugkerende klus blijven.
Bestaat er ook zoiets als De Grote Kerkschoonmaak?
Jazeker, want nu de grote vakantie voorbij is en het
kerkelijk leven met de versoepelingen van de coronamaatregelen weer helemaal op gang begint te
komen, was het echt nodig om de Mariakerk weer
eens goed onder handen te nemen. Op zaterdag 4
september was het dan zover. Een flink aantal vrijwilligers had zich aangemeld en om 10 uur ging
men aan de slag. Het was best een flinke klus. Alle
banken moesten worden gesopt (en wat je dan niet
tegen komt aan papieren zakdoekjes, snoeppapiertjes en leesbrillen!), alle knielkussentjes weer netjes bij elke zitplaats gelegd, alle koperwerk gepoetst, alle kaarsenbakken van gelekt kaarsvet
ontdaan, alle ramen en deuren gezeemd, alle spinnen uit hun hoekjes bij de ramen verjaagd, de vloer
gestofzuigd en gesopt, het was een klus van jewelste. De vrijwilligers begonnen met frisse moed met
hun werk. De oudste vrijwilliger was dhr. Ben van
Dam en de jongste vrijwilligers waren twee kleinkinderen van mevrouw Maduro.
Om half een was het tijd voor de lunch. Er was
voor koffie, thee en broodjes gezorgd, want een
arbeider is zijn loon waard! Om twee uur was het
werk gedaan. De ijsboer die langs kwam zorgde
voor een lekker ijsje. Tevreden keek iedereen terug
op een welbestede dag.
Het idee kwam bij de nabespreking op om in plaats
van de maandelijkse schoonmaak op de laatste
dinsdagavond van de maand die nu te verplaatsen
naar de laatste zaterdagmorgen.

● Uitreiking Elisabethcertificaat in gevangenis
Bisschop Van den Hende bracht op dinsdag 7 september een werkbezoek aan de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn, samen met de
medewerker voor diaconie Jan Maasen. Dit bezoek
was nog een laat uitvloeisel van de Diaconieprijs
‘Brood en Rozen’ van vorig jaar. Het Bisdom Rotterdam kende toen een Elisabethcertificaat toe aan
74 bijzondere diaconale activiteiten, die tijdens de
eerste coronagolf waren ondernomen ten behoeve
van de meest kwetsbare mensen. De gedetineerden van de PI behoorden ook tot de ontvangers,
omdat zij in het voorjaar 2020 voedsel hadden ingezameld voor de Voedselbank Alphen.
In het voorjaar van 2020 was de coronapandemie
uitgebroken en kampten de voedselbanken met
tekorten. Gedetineerden gaven in het contact met
de geestelijke verzorging aan graag wat te willen
betekenen voor de samenleving. Ze wilden wat
terugdoen. Zo ontstond het idee bij de mannen om
voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. Het
idee werd uitgezet op de verschillende afdelingen
en vond breed bijval.
De actie werd niet alleen gedragen door christenen, maar ook door moslims, hindoestanen en
joodse gevangenen. Rond Pinksteren zijn de levensmiddelen naar de Voedselbank gebracht. En
de activiteit werd door een vrijwilliger van de geestelijke verzorging aangemeld voor de Diaconieprijs
van het Bisdom Rotterdam.
Het mooie is dat het niet gebleven is bij een eenmalige actie. Inmiddels is de inzameling voor de
Voedselbank Alphen een terugkerende activiteit.
Een keer in de drie maanden vindt de actie nu
plaats. Daarom zijn vandaag ook de twee vertegenwoordigers van de Voedselbank aanwezig. Zij
krijgen het resultaat mee van alweer de vijfde actie.
Drie grote karren met blikken, potjes, pakken en
dozen worden daarop de zaal binnengereden.

Veel dank
De beheercommissie bedankt alle vrijwilligers heel
hartelijk voor hun inzet, dat we onderstrepen door
een fotocollage.
De kerk ziet er weer piekfijn uit!
Léon Janssen.
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Hartelijk dank aan alle vrijwilligers
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Uit de deelparochie

Personalia: zie bladzijde 21/22.

Zondagvieringen
Mariakerk
DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

● Zondag
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontvangst:
Reiniging:

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

26 september
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
?
dhr. W. Tempelaars
dhr. Middendorp, dhr. Bijlsma
dames Gliniorz

Ma. 27 sept. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 30 sept. 10.00 uur: Eucharistieviering

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).

● Zondag
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
Ontv. & rein.

3 oktober
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
mw. L. Ietswaard
dhr. W. Tempelaars
mw. Karsomenawi, dhr. Bijlsma

Ma. 4 okt
Do. 7 okt.

10.00 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering

Landelijk kerknieuws
● Paus: keuze voor duurzame levensstijl
Op 1 september vierde de Kerk de Wereldgebedsdag voor de Schepping. In zijn video met gebeden
voor de maand september die op 1 september is
gepubliceerd, spreekt paus Franciscus over de keuze voor een duurzame leefstijl in navolging van veel
jongeren. Hij prijst hun moed om projecten te ondernemen voor milieu- en sociale verbetering, want
die twee gaan samen zegt de paus.
Volwassenen kunnen veel van jongeren leren stelt
de paus, omdat jongeren in alles wat met de zorg
voor de planeet te maken heeft, voorop lopen. “Laten we van hun voorbeeld profiteren en nadenken
over onze levensstijl, vooral in deze tijden van gezondheids-, sociale en milieucrisis.”
“Laten we nadenken over de manier waarop we
eten, consumeren, reizen, of de manier waarop we
water, energie, plastic en vele andere materiële
goederen gebruiken en hoe dit alles vaak schadelijk is voor de aarde. Laten we ervoor kiezen om te
veranderen!
Laten we met jonge mensen een stap voorwaarts
zetten en kiezen voor een levensstijl die eenvoudiger is en meer respect heeft voor het milieu.”
De paus roept verder op om deze maand te bidden

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.

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
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dat we allemaal moedige keuzes zullen maken:
“keuzes die nodig zijn voor een eenvoudige en
ecologisch duurzame levensstijl, waarbij we ons
laten inspireren door onze jongeren die zich hier
vastberaden voor inzetten. En zij zijn niet dom,
want zij zijn begaan met hun eigen toekomst.
Daarom willen zij veranderen wat zij zullen erven
op een moment dat wij er niet meer zullen zijn.”
(Bron: Rkkerk.nl)

Bij de besluitvorming door de bisschoppen worden
de versoepelingen meegewogen die het kabinet
heeft aangekondigd. Dat geldt ook voor de uitkomsten van een deze week nog te voeren overleg met
het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken).
De bisschoppen beslissen daarna welke versoepelingen er voor de Rooms-Katholieke Kerkprovincie
vanaf 25 september mogelijk zijn. Deze worden
gepubliceerd op www.rkkerk.nl en verder bekend
gemaakt via de bisdommen.

_____________________________________

● Boodschap van de paus voor de
Werelddag Migrant en Vluchteling
In zijn boodschap voor de 107e Werelddag van de
Migrant en de Vluchteling kiest paus Franciscus
voor het thema ‘Naar een steeds groter wij’. “Het
is Gods wil dat wij niet langer denken in termen van
‘wij’ en ‘zij’, maar alleen van ‘wij’ “, schrijft de paus.
De R.-K. Kerk viert de Werelddag op 26 september.
In zijn boodschap gaat hij in op de geschiedenis
van het ‘wij’, zoals dat door God bedoeld is: ‘De
heilsgeschiedenis ziet een ‘wij’ aan het begin en
een ‘wij’ aan het einde, en in het middelpunt het
mysterie van de gestorven en verrezen Christus,
“opdat zij allen één mogen zijn” (Joh. 17, 21).’
Maar in tijden van grote crisis, zoals momenteel de
pandemie kan het door God gewilde ‘wij’ gebroken
en versplinterd, gewond en mismaakt raken. Paus
Franciscus: “Gesloten en agressieve vormen van
nationalisme en radicaal individualisme doen het
‘wij’ afbrokkelen en verdelen het, zowel in de wereld als binnen de Kerk. En de hoogste prijs betalen zij die gemakkelijk de ‘anderen’ kunnen worden: vreemdelingen, migranten, gemarginaliseerden, zij die leven aan de rand van het bestaan.”

Vervolg van bladzijde 14

Maar ook los van het ontwikkelen van een lokale
‘kerkenvisie’ is het voor gemeenten van de Protestantse Kerk van belang om een langetermijnvisie te
ontwikkelen op het gebruik en het beheer van hun
kerkgebouwen. Dat geeft de meeste ruimte het
kerkgebouw op een betekenisvolle manier in te
zetten voor de doelstellingen van de gemeente, en
het voorkomt dat (uiteindelijk) alleen financiële motieven de basis vormen voor besluiten.
Verschillende aspecten van het kerkgebouw
Aan de hand van de nota kunnen gemeenten reflecteren op de volgende aspecten van het kerkgebouw:
▪ De theologische invalshoek helpt om te bepalen:
hoe kijken we als gelovigen aan tegen de betekenis van ons kerkgebouw?
▪ De kerkelijke invalshoek helpt om te bepalen: hoe
kijken we aan tegen een kerkgebouw als ‘middel’
om de doelstellingen van onze gemeente te verwezenlijken?
▪ De maatschappelijk invalshoek helpt om te bepalen: welke betekenis heeft ons kerkgebouw voor
ons dorp, onze buurt of onze stad? Welke verantwoordelijkheid hebben wij (daarom) voor het beheren en bewaren van dit erfgoed? Maar ook: welke
kansen geeft dit voor gezamenlijk gebruik, het maken van verbinding tussen kerk en omgeving, en
het delen van verantwoordelijkheid?
▪ De lokale kijk op de perspectieven bepaalt uiteindelijk de speelruimte van het desbetreffende kerkgebouw.

De paus vraagt aan katholieken in deze context
om een Kerk die steeds meer katholiek is, zoals de
heilige Paulus de gemeente van Efese voorhield:
“Eén lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen
zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God en Vader van allen, die is boven allen en
met allen en in allen” (Ef. 4, 4-5).
Alle mensen van goede wil roept de paus op om
samen te werken aan een veelkleurige toekomst:
“Naar alle mannen en vrouwen van de wereld gaat
mijn oproep om samen op weg te gaan naar een
steeds groter ‘wij’, om de menselijke familie te hernieuwen, om samen aan onze toekomst van gerechtigheid en vrede te bouwen door te waarborgen dat niemand achterblijft.” (Bron: Actueel)
________________________________________

Diaken Boersma (classis Fryslân) vraagt zich wel
af hoe ver je moet gaan met het investeren in kerkgebouwen. “Straks is er geen geld meer voor predikant of kerkelijk werker?” Gerben van Dijk: “Ik
begrijp goed wat we zeggen. Vroeger zeiden we
ook ‘mensen gaan voor stenen’. Nu zeggen we ‘die
gebouwen kunnen een kans zijn voor de kerk van
de toekomst’. Ik hoop van harte dat gemeenten dit
gesprek met elkaar gaan voeren.”
De opmerkingen en vragen van synodeleden worden verwerkt in de definitieve versie. Die versie zal
aangeboden worden aan gemeenten.
_______________________________________

Laatste nieuws bisdom (15 september)

Verdere berichtgeving over versoepelingen
De Nederlandse bisschoppen overleggen de komende dagen, naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, over
mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen
voor de R.-K. Kerk.
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In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

Op zaterdag 4 november werd
met grote ijver geboend en gepoetst

Nu is er weer een schone Mariakerk

B
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Nooit te oud voor klusjes….

______________________________________

IETS TE VIEREN ?
De Aanbouw
Achterweg 12, Hoogvliet
Telefoon 010 - 4381233

Reserveringen:

tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
21
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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. ...............................................................

