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Als jouw naam klinkt

Administratie:

Als jouw naam klinkt
zie ik even
hoe je liep en wat je zei,
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

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

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar
Betalingen aan:

Als jouw naam klinkt
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.

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)

Nu jouw naam klinkt
komt tot leven
hoe je mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.

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.

Nu jouw naam klinkt
wacht ik onder
onze levens eens een hand,
ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.

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.

Michiel de Zeeuw

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

(Uit: Woord&Dienst, november 2021)
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God zal alle tranen uit hun ogen wissen
Het boek Openbaring is een boeiend boek, dat voor velen moeilijk is om te lezen.
Er staat veel symboliek in, er zijn vele boeken over geschreven, en veel teksten lenen
zich ervoor om uit hun verband te worden gerukt. Mensen kunnen, met dit laatste
Bijbelboek in de hand, velerlei visies op de toekomst rondbazuinen en die visies
spreken elkaar regelmatig tegen.
En dan komt de tekst waarover we met elkaar nadenken op 21 november, uitgerekend
uit dit Bijbelboek. Hoe verzinnen ze het?
Johannes, de schrijver van dit boek, ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Hij ziet Jeruzalem neerdalen als een bruid, hij ziet dat God te midden van de mensen
komt wonen en daarna komen die indrukwekkende verzen, die eigenlijk maar voor één
uitleg vatbaar zijn:
Hij (God) zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij (Openbaring 21:4)
Laten we één ding heel duidelijk stellen: niemand weet hoe het leven na dit leven eruit
ziet. Er zijn geen plaatjes van, geen foto’s, geen bewijzen; niemand kan duiden hoe het
zal zijn.
Vanuit ons geloof in Jezus Christus mogen we wel het vertrouwen hebben dat er leven
is hierna. Omdat er in de Bijbel toch zo regelmatig over gesproken wordt. Maar dat is
dan ook het enige dat we hebben: duidingen, vanuit ons geloof. En als je dat geloof niet
hebt, dan is dit een lastig thema om met elkaar over te praten.
Hoewel er natuurlijk ook heel veel mensen zijn die niet in God geloven en toch overtuigd zijn van een leven na de dood.
Op 21 november komen wij bij elkaar in de Dorpskerk om de namen te noemen van hen
die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Mensen die we zo intens missen. Mensen die een lege plek achterlaten. Een plek die nooit meer wordt ingevuld.
Is het dan wel troostrijk, die tekst uit Openbaring? Dat de dood niet meer zal zijn, en dat
God zelf de tranen zal afwissen? Of laten we ons dan te gemakkelijk troosten?
Ze zullen niet altijd helpen, de woorden uit Openbaring 21:4. Soms kan het gemis ineens zó hevig zijn en je zó onverwachts overvallen, dat woorden over God die tranen
afwist alleen maar een doekje voor het bloeden lijken te zijn.
Maar, soms kunnen die woorden ook binnenkomen. Binnenkomen in je hart.
Als Gods heilige Geest komt. Hij weet precies wat wij nodig hebben en hoe Hij ons
diepste binnenste kan aanraken. Dat vinden we over het algemeen best eng. Maar toch
kan het op die manier ‘werken’. En dan kan het zomaar voelen alsof Hij onze tranen
heeft afgewist.
Dat lost niets op. Onze geliefde krijgen we niet ermee terug.
Maar we mogen Gods liefde en kracht ervaren. Hij laat u nooit los. Hij gaat, op onze
hele weg, met u en jullie en ons allen mee. Altijd!!!
Ds. V.E. Huls

KERKDIENSTEN
:

Vooruitblik:

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Laatste zondag kerkelijk jaar

ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Tweede Advent

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls, ds. R.J. Wilschut
Gedachtenis
Geen kerkoppas; kindernevendienst
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
Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering
m.m.v. Kinderkoor B-UNO
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-zending: opvang, scholing kinderen in
Rwanda
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
R.K.: Eigen parochie

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

Regels kerkbezoek

Agenda

▪ Protestantse Gemeente: zie bladzijden 9/10
▪ R.K. Deelparochie:
zie bladzijden 18/19

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;

ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Eerste Advent
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Kerkoppas; kindernevendienst

_________________________________________
● Vast rooster
(bij toegang of deelname is QR-code verplicht)
‘Open kerk’
Mariakerk: maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur
Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:
Bij de dominee op de koffie of de lunch’
• Na elke dienst
Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal
Dorpskerk: koffiedrinken in De Aanbouw
• Eerste woensdag van de maand
Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Pater P.H. van der Veer
Eucharistieviering
13.00 uur

Pater Y. Konchenko, doop

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

Zo. 10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO
Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”
Di. 10.30 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan
Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor
'Mensaheronan di pas'
Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

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

1. KiA-werelddiaconie: toekomst kinderen
2. Kerk
Deurcollecte: onderhoud/verbetering orgel
Eigen parochie

● Actueel
Donderdag 18 november
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
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11.00 uur. Uitzending vanuit de Dorpskerk met
een gevarieerd programma (via: www.kerkhoogvliet.nl).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Donderdag 25 november
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).
Zaterdag 27 november
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet (max. 10 personen met mondkapje tegelijk binnen).
Dinsdag 30 november
14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
Woensdag 1 december
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizé gebedsviering (O).
Donderdag 2 december
10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie
NPG (K).
11.00 uur. Uitzending vanuit de Dorpskerk met
een gevarieerd programma (via: www.kerkhoogvliet.nl).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Zaterdag 4 december
10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen
voor de rommel- en snuffelmarkt ten bate van
de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Geriatrisch Centrum 'Breede Vliet'
(Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Mw. W. van Kan-Scharff.
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 ‘Het Zonnehuis’
(Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen)

Mw. A. Swiers-Plate
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)

Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november

Johannes 10:31-42
Marcus 13:3-13
Marcus 13:14-23
Marcus 13:24-37
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14–2:3
Sefanja 2:4-15

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

28 november
29 november
30 november
1 december
2 december
3 december
4 december

Lucas 1:1-25
Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56
Maleachi 1:1-9
Maleachi 1:10–2:9
Maleachi 2:10-16
Maleachi 2:17-3:5

zondag
maandag

5 december
6 december

Maleachi 3:6-12
Maleachi 3:13-18

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

Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorger

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

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt
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Rommel- en Snuffelmarkt
De lege plekken na de vorige verkoop zijn weer opgevuld en de Kerstspullen staan (voor het laatst dit
jaar) weer uitgestald! U bent van harte welkom!
Wel vragen we u alle (laatst aangekondigde) voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zoals het dragen van een mond-/neusmasker. Er kunnen niet
meer dan 10 klanten tegelijkertijd binnen zijn.
U bent welkom op 27 november tussen 9.30 en
13.00 uur.
Mocht die dag niet schikken, dan kunt u nog steeds
een telefonische afspraak maken.
● Jan Groot Bramel: 06-38222469

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

_____________________________________

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
▪ De Zonnebloem’, Afdeling Hoogvliet.
Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburg, tel. 4723828.
Secretaris: mw. J. Hage, tel. 4169693
e-mail: zonnebloemhoogvlietsecretaris@gmail.com
Penningm.: dhr. A. Wakkermans, tel. 06-13046541;
bankrekening: 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

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari start de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens
deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een
financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van
de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting
zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge
mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan.
Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om
een bijdrage vragen.

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

Dank
Op 5 november mochten wij ons 45 jarig huwelijk
vieren, en de postbode, bloembezorger en de KPN
hadden het er maar druk mee rond deze dag.
U heeft het al door, we willen een ieder danken die
in wat voor vorm dan ook aan ons gedacht heeft,
haast ongelofelijk, zoveel gelukwensen.
Wij hopen nog jaren van elkaar te kunnen genieten
met allen die ons lief zijn, en jullie horen zeker
daaronder.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u
mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken
voor de toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen
waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!
________________________________________

Henny en Daan Vervat
Hierbij danken wij u hartelijk voor de vele kaarten,
felicitaties en bloemen die wij hebben ontvangen
ter gelegenheid van ons 40 jarig huwelijksjubileum.
Trude en Jan Hoek
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

• Pastoraal team voor
De Kulk:
mw. M.M. van den Berg, tel. 4384397
De Sluis:
mw. A. van Lunteren-Boers, tel. 4385558
Kl. Zevensterstraat, hoogbouw:
mw. Y. de Jong, tel. 06 28668974
Meeuwenhof: mw. A.E. Bakker, tel. 4721750
Siloam:
mw. G.M. van Reede van Oudtshoorn,
tel. 06-44222119
Westerstein: mw. A.M. Kloeg-Trachsler, tel. 4387518
COLLEGE VAN DIAKENEN
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, tel. 4380618;
e-mail: voorzitterdiaconie@kerkhoogvliet.nl
Secretaris: A. Wols, tel. 4382828;
e-mail: harry.wols@gmail.com
Penningm.: W.L.A. Snel, tel. 06-51485244.
e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

ADRESGEGEVENS

▪ Protestantse Vrouwendienst Hoogvliet
Voorzitter: ds. R.J. Wilschut, telefoon 4165513
Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, tel. 4382067;
e-mail: dinekevanveelen@gmail.com.
Penningmeester: mw. A. van Lunteren-Boers,
tel. 4385558.

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter.: J.H. Vos, tel. 2162992
e-mail: koosvos@planet.nl
secretaris: A.C. Dronkert, tel. 0181-660367;
e-mail: ariedronkert @ hetnet.nl
Penningm.:
P. van Veelen, tel. 2161800
e-mail: p.vanveelen1@upcmail.nl
Boekhouder: L.W. Tims, tel. 4165192;
e-mail: l.tims @ telfort.nl
Bijdragenadm.: mw. Th.F. Hendriks Berendsen,
tel. 4386132, e-mail: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

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

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)

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

● Diaconie:
▪ NL10 INGB 0000.0790.89: Diaconie Prot. Gem.
▪ NL76 RABO 0329.5021.58: Diaconie Prot. Gem.
bij giften - ook voor zending - graag
het doel erbij vermelden.

telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl;
zaterdags vrij.
Pastor voor de wijken Zalmplaat en Meeuwenplaat (inclusief de Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein.

● Kerk

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC,

▪ NL06 RABO 0373 7121 38: Prot. Gemeente Hoogvliet
▪ NL81 RABO 0373 7121 46: Prot. Gemeente Hoogvliet
inz. Girale collecten
▪ NL59 RABO 0373 7121 54: Prot. Gemeente Hoogvliet
inz. Kerkbalans

telefoon 4160071, e-mail: v.huls@chello.nl
zaterdags vrij.
Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw
Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt,
Oudeland, Middengebied, Boomgaardshoek en
Tussenwater.

• Collectebonnen

Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003 7956 67
t.n.v. Protestantse Gemeente te Hoogvliet.
kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten);
kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten).
Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen.
Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en
• voor verzoeken om pastoraal bezoek:
mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;
e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.
•

● Beheer gebouwen
▪ Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.

Doopbediening

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

U kunt contact opnemen met de doopassistent:
mw. Yvonne de Jong, tel. 06 28668974 (graag na 20.00
uur); e-mail: y.jong8@upcmail.nl
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Hulpverlening

iefdevolle aandacht werden bedacht. Het pastorale
werk deed er meer dan ooit toe.

• Kerkvervoer
via de diaconie. (zie Bij de diensten)
• Kerkradio (kerkdiensten via internet)
M.C. Fossen, tel. 4168202; A. Wols, tel. 4382828.
Website

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl
Over een langere periode staan de kerkdiensten
vermeld bij ‘Informatie’; de agenda is te vinden onder ‘Actueel’. De website werkt ook goed op uw tablet
of telefoon! Probeer het maar eens uit. We horen
graag wat u ervan vindt.
Ook worden verslagen en foto’s van evenementen
opgenomen
Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is
het correspondentieadres: Hugo Verwoerd,
e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.
Attentie taakdragers
Vul tijdig uw taak in op het takenrooster, zodat
daarop gebaseerde publicaties actueel zijn.
Ruilingen of aanpassingen – ook op korte termijn
- dienen meteen te worden opgenomen, zodat bij
contacten geen misverstanden ontstaan.

Bij de diensten
In Nederland werken er zo’n 500 geestelijk verzorgers vanuit de Protestantse Kerk in het pastoraat
buiten de plaatselijke gemeenten, in onder meer de
zorg, de scheepvaart, de krijgsmacht en de luchthaven. Daar maken zij de kerk zichtbaar.
Ook veel gemeenteleden hebben daarin als vrijwilliger een rol. Om hen toe te rusten in hun pastorale
taken ontwikkelt de Protestantse Kerk trainingen en
materialen, zoals 'De kleine kleine gids voor onderling pastoraat’ .Voor kerkenraden en predikanten
verschijnt er materiaal, zoals de handreiking ‘Mens
tot het einde’, over de begeleiding van mensen met
dementie, hun naasten en hun zorgverleners.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op
NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. Pastoraat. Hartelijk dank.

● Ambts- en taakdragers

▪ 21 november: mw. Van Lunteren, mw. Groen
Lector: mw. Van der Maar
Organist: dhr. Van der Padt
Beeld en geluid: dhr. Wols
Commissie van ontvangst: mw. Groot Bramel, dhr.
en mw. Van Veelen
Kerkvervoer aanmelden uiterlijk op donderdag:
Jaap Ottink, tel. 010-416 85 98
▪ 28 november: dhr. Vos, dhr. Wols
Lector: mw. De Blois
Organist: dhr. Groen
Beeld en geluid: mw. Bakker
Kerkoppas: mw. Boon
Kindernevendienst: Talitha Groen, Karlijn Huiting
Commissie van ontvangst: mw. Hallema, dhr. P.
Hallema, mw. Kempff
Kerkvervoer aanmelden uiterlijk op donderdag:
Daan Vervat, tel. 06- 49 68 03 79.

Geldende coronamaatregelen

▪ 5 december:
Kerkvervoer aanmelden uiterlijk op donderdag:
Daan Vervat, tel. 06- 49 68 03 79,

Vanaf 6 november 2021
Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet met betrekking tot de coronamaatregelen heeft
het moderamen besproken hoe wij als
kerk in Hoogvliet zullen handelen. Op
een aantal punten heeft dit invloed op
ons kerkelijk leven.

● Kerkcollecten, toelichting
21 november - PKN: pastoraat

Omzien naar elkaar
In het pastoraat draait het om nabijheid. En juist dat
was lastig in coronatijd. Nieuwe vormen van l
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● De kerkdienst blijft toegankelijk met een paar
opmerkingen
▪ Als u naar de kerk komt dan moet u een QRcode, geldig vaccinatiebewijs of negatieve test
(24 uur) hebben. Heeft u dat niet, blijf dan thuis
en zoek de verbondenheid met de dienst via
het internet.
▪ We vragen u om thuis te blijven wanneer u
klachten heeft die op corona zouden kunnen
wijzen. Heeft u dergelijke klachten laat u dan
zo spoedig mogelijk testen en volg het advies
van huisarts of GGD
▪ Als u naar de kerk komt bent u weer verplicht
om uw handen te ontsmetten bij de ingang van
de kerk en moet u weer een mondkapje dragen totdat u op uw plaats zit
▪ Voor het zingen zijn geen beperkingen afgekondigd
▪ Hoe vervelend we het ook vinden, we hebben
ook besloten het koffiedrinken na de dienst
weer te stoppen omdat het daar nog moeilijker
is om afstand te houden
● Het busje voor het vervoer op zondagochtend
blijft rijden, maar het dragen van een mondkapje
is verplicht.
● Koren zijn verplicht hun leden naar de QR-code
te vragen; als een koor meewerkt aan de dienst
is naleving hiervan de taak van het koor zelf.
● De ‘Open Dorpskerk’ op donderdagen gaat door,
omdat dit vooral vergelijkbaar is met horeca moet
u de QR-code kunnen tonen
● De Kerstviering voor ouderen op 15 december
stellen we gelijk aan een kerkdienst met hetzelfde verzoek: geen klachten, en QR-code of
vergelijkbaar is verplicht
● Hetzelfde geldt voor de Kerstzangmiddag op 11
december en voor de Taizé-vieringen
● De Kerstmarkt (17 december) gaat niet door in
fysieke vorm; wel met een digitaal alternatief.
● Vergaderingen gaan door met inachtneming van
het anderhalve-meteradvies
● In het pastoraat en bij het voorbereiden van uitvaarten nemen we dezelfde voorzichtigheid in
acht die we ook nu hanteren
● Verhuur Aanbouw gaat gewoon door, met verplichting van QR-code; de SAD is verantwoordelijk voor de naleving hiervan.

ik zou kijken naar een oplossing en tevens de ‘stilte’ dia weer ingesteld zou worden. Helaas las ik de
notulen van die vergadering te laat. Dus ík was in
gebreke gebleven en niet de beamerbediende van
dat moment. Inmiddels is bekend hoe we de dominee in de kerk weer in zijn/haar enige, levende versie kunnen tonen, terwijl de kijkers thuis deze ook in
beeld krijgen. En de ‘stilte-dia’ zal weer voor in de
dienst een plek krijgen. Ook fluctueerde het geluid
van het koor, maar daarvoor zal naar een oplossing
gezocht moeten worden in overleg met
de leverancier.
Harry Wols

Gedachtenisdienst
Op 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voordat wij met de adventtijd het nieuwe
kerkelijk jaar beginnen blikken we terug.

Tijdens de diensten worden gemeenteleden die in het
afgelopen jaar zijn overleden herdacht. Daarbij mogen
wij aan gemis en verdriet niet het laatste woord geven,
want er is toekomst: het koninkrijk van God. In het licht
van dat uitzicht denken wij aan hen, noemen hun namen en voor ieder van hen zal een kaars worden
aangestoken om te gedenken dat zij in het licht van
God zijn.

Beamer perikelen – Mea culpa

6 nov.
8 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
17 nov.
20 nov.
22 nov.
23 nov.
25 nov.
29 nov.
30 nov.

Op zondag 7 november werden de thuiskijkers op
zwart gezet tijdens de verkondiging. In de kerkenraad
was afgesproken dat de predikant niet meer drie keer
tegelijkertijd in beeld zou komen in de kerk.
Te goeder trouw plaatste de beamerbediende de
donkergroene dia voor tijdens de verkondiging.
In de kerkenraad van oktober was afgesproken dat
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2020
Michiel van Baal
Driesje Roth-Leusink
Arij Jongejan
Geertje Cornelia Andeweg-Heijstek
Jacomijntje de Vries-van der Male
Cornelia Oosterom-van Maanen
Cornelis de Vlaam
Helena Antonetta Maria Schilte
Pieter Johannes van Haaren
Antje van 't Hof-Meuldijk
Teunis Kalkman
Pietertje Bulten-van Wingerden

77 jaar
91 jaar
92 jaar
83 jaar
93 jaar
80 jaar
88 jaar
95 jaar
87 jaar
96 jaar
86 jaar
86 jaar

1 dec.
Elizabeth Vreugdenhil-Koppenol
8 dec.
Dirk Jacobus van de Merwe
14 dec. Peter Robin Dane
1 jan.
19 jan.
30 jan.
4 feb.
6 feb.
15 feb.
19 feb.
21 feb.
3 mrt.
19 mrt.
4 apr.
5 apr.
21 apr.
22 apr.
3 mei
7 mei
18 mei
4 juni
6 juni
11 juli
19 juli
21 juli
3 aug.
10 aug.
26 aug.
31 aug.
17 sept.
1 okt.
23 okt.
30 okt.

100 jaar
92 jaar
62 jaar

2021
Martha Maria Magdalena DaneLauterbach
Simon Meijer
Bartholomeus van der Zalm
Johannes Cornelis van der Stoep
Klaas Briel
Lucien Leopold Munsel
Gerdina Johanna van Rossen-'t Hart
Aart den Boer
Gernardus Jacob Koppenol
Jacques van der Meer
Hendrikje Regterschot-Kroese
Gijsberta Groenendijk-Rozendaal
Gijsbertus Cornelis Dijkhuizen
Teuntje Groenendijk-van Dijk
Casper Gerardus Pijpers
Hendrika Sophia Broekhuis-Hoornweg
Alida Adriana Petronella de BruinMourik
Jan Jacob van Leeuwen
Antonia Bijl-Strootman
Pieter van der Schee
Hendrika Adriana Boezerooij-Sloof
Yvonne Molenbroek
Maria de Raadt-Hoogendijk
Leendert Hendrik van Winkelhof
Reindert Jochem van der Nol
Adriaan van der Giessen
Willemijntje Stigter-Barendrecht
Margaretha Jongejan-van der Leer
Jacoba Johanna Schreuder-Deutekom
Maria Magdalena van Hamburgvan der Steen

Komen jullie ook om naar die verhalen te luisteren?
Let op: Tijdens de adventstijd hebben we elke zondag kindernevendienst.
Graag zien we jullie op 28 november - de eerste
advent. Tot dan!
De leiding van de kindernevendienst.

85 jaar
94 jaar
89 jaar
67 jaar
78 jaar
90 jaar
90 jaar
84 jaar
72 jaar
86 jaar
90 jaar
85 jaar
95 jaar
90 jaar
88 jaar
97 jaar

In Memoriam
Maria Magdalena van Hamburg-van der Steen
Op 30 oktober overleed, op de leeftijd van 79 jaar,
mw. Maria Magdalena van Hamburg-van der Steen.
Ze woonde met haar man aan de Klaasje Zevensterstraat.
Op donderdag 4 november kwamen we bij elkaar in
de aula van ‘De Ommering’ en keken we terug op
haar leven. We luisterden naar een paar liedjes die
ze mooi vond en we zongen er ook voorzichtig
met een paar mee.

93 jaar
66 jaar
80 jaar
93 jaar
81 jaar
62 jaar
65 jaar
88 jaar
97 jaar
89 jaar
97 jaar
92 jaar
92 jaar

Ze was een zorgzame vrouw, en die zorgzaamheid
werd ook regelmatig tot bezorgdheid. Die twee liggen natuurlijk vaak dicht bij elkaar.
Mia van Hamburg was 58 jaar getrouwd met haar
Bas, en voordat ze trouwden kenden ze elkaar ook
al een poosje. Ze was vrolijk en pittig en ze had een
groot hart. Dat hart ging open voor iedereen die het
minder had; vooral door kinderen die slachtoffer waren werd ze geraakt.
Maar haar zorg ging verder: als ze met de taxi mee
moest rijden, dan kreeg de chauffeur altijd wat geld.
En als ze haar geld niet bij zich had dan sprong
dochter Mirjam bij.
Ze had zo haar hobby’s waaraan ze veel plezier beleefde: lezen, puzzelen, Netflix kijken. En van de vakanties naar voormalig Joegoslavië en andere oorden heeft ze altijd erg genoten.
In het voorjaar moest ze een zware operatie ondergaan, en daarvan is ze eigenlijk nooit meer helemaal
hersteld. En vorige week kwam ze in het Ikazia Ziekenhuis op de IC terecht en ging het
steeds harder achteruit.

79 jaar

Kindernevendienst
Hallo jongens en meisjes.
Het is bijna weer advent, de tijd dat we ons voorbereiden naar Kerst toe.
Het thema dit jaar is: Tel je mee?
Vaak vraag je je misschien af of je eigenlijk wel meetelt. Doe ik er toe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd,
machtig of slim ben? Of als ik geen duizenden volgers heb op sociale media?
De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God.
Het verhaal van de geboorte van Jezus maakt dat
op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam
naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder
arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat
juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een
speciale plek bij Hem hebben.
In de weken van Advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament
over personen, die in de ogen van anderen
misschien niet veel voorstelden, maar die van God
een belangrijke taak of een bijzondere rol kregen.

We lazen op die zaterdagmiddag, 30 oktober, psalm
121. Die psalm over God die nooit slaapt, nooit niet
oplet. God die met ons is en onze ziel bewaart.
Vooral de laatste regel beleefde ze intens: De Here
zal uw ingang en uw uitgang bewaren van nu aan
tot in eeuwigheid.
Ze vond het moeilijk om diegenen die ze zo liefhad,
los te laten. Dat kwam ook terug op de rouwkaart:
Ziek en toch sterk was je, Je wilde, je kon ons niet
achterlaten, Wij hier en jij al boven, Wij houden van
je.
Ze was niet bang om te sterven. Ze wist zich in Gods
hand geborgen. Die God, die nooit loslaat
wat zijn hand is begonnen. Aan Hem hebben we
haar toevertrouwd. Hij, die zijn Zoon gegeven heeft
om de weg naar God toe weer open te maken.
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Dat geloof, dat vertrouwen leefde in haar. Niet dat
ze daar zoveel over sprak. Het zat in haar hart, ze
leefde ermee.

van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ
Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht,
een gezonde maaltijd en hulp
bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen
op en organiseren sport- en
spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het
eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om
te gaan, een ervaring voor het
leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte
steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie,
zoals Youth for Christ in Moldavië. Geeft u ook? Dit
kan ook op
NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Kinderen in Moldavië.
Van harte aanbevolen! Hartelijk dank!

Na de overdenking zongen we Veilig in Jezus’ armen. Mag dat voor dhr. Van Hamburg, voor dochter
Mirjam en voor alle anderen die Mia van Hamburg
zo zullen missen, tot steun en troost zijn.
Ds. V.E. Huls

DiacoNieuws
Wat is het toch lastig om in deze ‘coronatijd’ iets van
te voren te plannen. Zo denk je dat we weer een
beetje meer kunnen en een paar weken later is alles
weer anders. Natuurlijk blijft onze gezondheid en die
van onze medemensen het belangrijkste. Daarom
dan toch maar oppassen met teveel contacten en
ons houden aan de regels die gelden.
Helaas kan de Kerstmarkt zo ook niet doorgaan. Op
1,5 meter wordt het echt niet gezellig. Houd u de
avond van 17 december wel vrij, want we gaan zeker iets anders verzinnen waar u via computer kunt
meedoen en kijkplezier oplevert. Er zijn al verschillende ideeën geopperd. Houd u dus vooral de kerkkanalen in de gaten.
Er zijn er op dit moment verschillende: we hebben
het vertrouwde kerkblad, de nieuwe kerk-app, de
donderdag uitzendingen en de zondagse mededelingen. Uit ervaring weet ik dat het van mond tot
mond ook nog altijd goed werkt.

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: ‘s zaterdags en op vrijdag 5 en19 november
Kerk en QR-code. Ik weet het, het is omstreden. En
het is ook nog eens beladen, we kunnen er in ons
landje nauwelijks meer nuchter over spreken. En
dan zelfs de QR-code in de kerk. De kerk mag toch
niemand buitensluiten? En toch hebben wij ervoor
gekozen om deze code te vragen van de
kerkgangers.

U heeft vast ook de enveloppe met de acceptgiro al
in de bus gehad. Wij diakenen hopen dat u net als
wij de doelen voor deze actie een warm hart toedragen met een gulle gift.
Nu de Sint weer in het land is gaat menig kinderhart
weer sneller kloppen. Ook de diakenen weten dat er
niet in elk gezin zomaar een cadeau in de schoen
zit.
Gelukkig zijn er organisaties zoals ‘samen 010’ en
‘de Sint voor een Kind-actie’, die ondersteunt worden door onze diaconie.
Zo gebeuren er steeds weer mooie dingen waaraan wij met z’n allen bijdragen.

In Trouw stond een geloofsmatig artikel over dit
punt, met als uitkomst: de kerk moet toegankelijk
zijn omdat geestelijke voeding noodzakelijk is.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik voeg
er wel aan toe: voor zoveel mogelijk mensen. Om te
voorkomen dat de nuchterheid verloren gaat in dit
gesprek wil ik mijn redenen om de QR-code te willen
gebruiken met cijfers toelichten.
Er komen ’s zondags zo’n 80 tot 100 mensen in de
kerk. Als de QR-code niet wordt gebruikt moeten we
beslist de anderhalve-meterregel toepassen. Dan
passen er 45 mensen in de kerk. Dat betekent dat
er tussen de 35 en 55 mensen niet naar de kerk kunnen komen.
Misschien zijn er 5 kerkgangers die niet aan de eisen voor de QR-code voldoen. Het gebruik van de
QR-code betekent in dat geval dat er zo’n 5 mensen
niet naar de kerk kunnen komen.
Is 35 meer dan 5?? In mijn rekenboekje wel. Deze
nuchtere rekensom bepaalt mijn standpunt. Geen
discriminatie van wie niet wil of kan vaccineren,
maar zorgen voor een zo groot mogelijke toegang in
de kerkdienst.

Marieke Groot Bramel, voorzitter

● Collecte
28 november - Kerk in Actie:
Kinderen in Moldavië
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun
lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben hun troost
gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de
zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun
school niet af en lopen risico slachtoffer te worden
12

Er is één kanttekening: we weten niet hoeveel mensen zonder QR-code wel naar de kerk zouden willen
komen. Maar de geluiden die we tijdens de contacten met gemeenteleden horen wijzen er niet
op dat dit om grote aantallen gaat.

Het was fijn om te horen dat de collectes wat zijn
toegenomen in het afgelopen jaar. Klaarblijkelijk
hebben de meeste gemeenteleden de elektronische
weg om bij te dragen gevonden of kopen ze collectebonnen. Al met al heeft het feit dat we niet meer
met zakjes collecteren (vanwege Corona) niet tot
een daling van collectes geleid maar een stijging.
Die stijging compenseert op haar beurt dan weer de
terugloop van de Aktie kerkbalans omdat ons elk
jaar gemeenteleden ontvallen.
Helaas vallen niet op elke post de kosten weg tegen
gestegen baten....was het maar zo’n feest.
Het CvK begroot voor 2022 uit te komen op een tekort van circa € 42.000. Als we de toevoeging aan
de bestemmingsreserves van € 8.000 daarbij optellen dan komen we onderaan de streep op een
tekort van € 50.000.
Onder dankzegging aan Peter werd de begroting
goedgekeurd en die ligt nu van 20 tot 27 november
voor u ter inzage. Wilt u hem inzien neem dan even
contact op met Peter van Veelen. (telefoonnummer
en email: zie kerkblad)

Nu schrijf ik dit op donderdag. Morgen komt er weer
een persconferentie met waarschijnlijk nieuwe
maatregelen. Misschien dat de nuchtere redenering
niet meer opgaat als de anderhalve meter weer verplicht wordt. Maar ook dan geldt voor ons: we zijn
niet anders dan de samenleving om ons heen, we
doen mee met de maatregelen. Of dan de eis van
de QR-code nog nuttig is zullen we wel
zien.
Ds. Robert Wilschut

Kerkenraadpraat
Beste zusters en broeders,
Het is vast wel eens eerder geschreven, maar het is
inmiddels traditie dat we, voordat de opening van de
vergadering gedaan wordt, de kerkenraadleden die
jarig zijn geweest feliciteren.
Elke maand probeer ik dan op het internet een muzikale felicitatie te vinden die we nog niet eerder
hebben gehoord.
In de tijd dat ik als voorzitter mag optreden is een
verscheidenheid aan muzikale felicitaties aan de jarigen voorbijgetrokken.
Viktor Borge (komiek/pianist), een dame die happy
birthday speelde in de stijl van Bach, Mozart en
Beethoven en daarbij de gekste capriolen uithaalde
terwijl ze piano speelde. Maar ook de funny Opera
Choir of Garfield die een verjaardagdansje deed, de
Swedish Chef uit de Muppetshow. Maar ook grotere
namen zoals Johny Hoes en Donald Trump hebben
voor de kerkenraadleden gezongen. Deze vergadering viel een grote band uit de 20ste eeuw in de prijzen. The Beatles zongen de jarigen een happy birthday toe. Het was een krasserige oude opname,
vermoedelijk uit de jaren 60, maar dat
mocht de pret niet drukken.

Daarna spraken we over het orgel. Dat krijgt begin
volgend jaar een extra elektronisch klavier. Ik heb
geen verstand van orgels maar ik heb me laten vertellen dat het betekent dat er ongeveer 22 ‘stemmen’
bij komen. Het orgel wordt er ‘rijker en voller’ van.
Het geld is ervoor gespaard en dus is het nu tijd om
over een nieuwe bestemming van de deurcollecte
na te denken.
Collecteren om het tekort op de lossen doen we niet,
we zochten een positief doel, iets dat fijn is om als
gemeente voor te sparen. Dat doel werd gevonden
in de ramen van de kerk. De beschermende voorzetramen zijn de uiterste houdbaarheidsdatum al
lang voorbij en moeten hoognodig vervangen worden. Een ‘klusje’ dat stevig in de papieren kan lopen.
Daarom heeft de kerkenraad het voorstel van het
CvK overgenomen en besloten om vanaf 1 januari
de deurcollecte te bestemmen voor de vervanging
van de ramen. Helpt u weer mee om
dat snel bij elkaar te sprokkelen? Dank u wel
Tot slot spraken we over de stilte voor de dienst. De
bedoeling van de stilte is niet alleen om de dienst
rustig te beginnen. Het is vooral bedoeld om met de
kerkenraad (die in de consistorie bijeen is voor het
openingsgebed) te delen in de stilte voordat de
dienst begint.
Daarom zal voortaan een paar minuten voor 10 het
woord stilte getoond worden, ten teken dat de kerkenraad stil is voor het openingsgebed en u dat als
gemeente met uw stilte ondersteunt.
Daarna komt de kerkenraad binnen en begint de
dienst zoals we gewend zijn met afkondigingen.

De opening werd deze vergadering door ds. Wilschut gedaan en ging over psalm 121: “Ik sla mijn
ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde
gemaakt heeft” Een tekst die hij ’s middags als bemoediging mocht doorgeven aan iemand die het
heel erg zwaar heeft en bij wie hij ’s middags op
bezoek was.
Daarna nam Peter van Veelen (penningmeester van
het CvK) ons mee in de cijfertjes. Zoals gebruikelijk
in deze tijd van het jaar, gaat het dan over de begroting voor het komende jaar 2022. Wat gaat het toch
snel. Peter gaf waar nodig was een toelichting op de
cijfers, want niet alles is voor de leek ‘koek en ei’ om
het zo maar te zeggen.

Om kwart over negen sloot ds. Wilschut de vergadering met gebed en werd hij de zaal uitgestuurd.
Nee hoor… niet omdat hij vervelend was tijdens de
vergadering
.
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Hij moest vertrekken omdat wij wat moesten bespreken over zijn op handen zijnde emeritaat. Weet u het
nog? Op 18 juni 2022 gaat hij met pensioen. Bij predikanten heet dat emeritaat. Daar moet een heleboel voor geregeld worden. Wat dan allemaal? Dat
moet nog even geheim blijven en aangezien ds. Wilschut ook het kerkblad leest kan ik daar nu niets
over zeggen. Noteer alleen wel vast de datum in uw
agenda: zondag 19 juni 2022.
Dit was wat we u wilden vertellen.
Namens de kerkenraad,
Rein Hallema, voorzitter.

Er komt zo echt iets op gang dat past bij hoe wij gemeente willen zijn.”
“Nieuw Kerkelijk Peil is een onderzoek waar de hele
gemeente bij betrokken wordt en waarvan de uitkomst naar de gemeente zelf gaat, waardoor ze ermee aan de slag kan. Gemeenten hebben hier echt
iets aan.” Marten van der Meulen, kwartiermaker onderzoek en meting bij de dienstenorganisatie en universitair docent aan de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU), is enthousiast over dit onderzoek dat opgezet is door de PThU. “Het heeft een
positief uitgangspunt en is niet ingewikkeld. En alle
gemeenteleden kunnen meedoen.” Op basis van de
ingevulde formulieren wordt een gemeenteprofiel
gemaakt.

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

▪ Personalia:

De kerkenraad zal het besluit tot deelname moeten
doen”, zegt Van der Meulen. “Vervolgens zijn er drie
of vier mensen nodig die zorgen voor de organisatie.
Van het aanvragen van de enquête tot het organiseren van een gemeentebijeenkomst om het gemeenteprofiel te bespreken.” De gemeente moet zelf bedenken wat ze met de uitkomst wil doen. “Alleen al
het gesprek tussen de gemeenteleden bij het invullen van de enquête en later als het gemeenteprofiel
besproken wordt is waardevol. Verder kan de uitkomst heel goed als input voor nieuw beleid dienen.
Voor gemeenten die dat willen, is er ondersteuning.
In de vorm van een werkboek en desgewenst door
een gemeentebegeleider. En het werkt motiverend
als gemeenten hierin met elkaar optrekken, meent
Van der Meulen. “In de classis Veluwe gaat een
groot aantal gemeenten hiermee gelijktijdig aan de
slag.”

(Zie bladzijde 20)

▪ Collecteverantwoording (digitaal en contant)
Diaconie:
Kerk: Orgelfonds:
maand okt.
€ 808,75 € 606,10 € 449,70
3 okt. - PKN: Kerk & Israël;
€ 92,90
10 okt. - PKN-JOP: jeugdwerk
€ 186,55
17 okt. - KiA-WD: Kameroen
€ 253,30
24 okt. - Pastoraat Rotterdam West
€ 156,85
okt. - KiA: Kinderen in de Knel
€ 97,00
▪ Giften en collectegeld (contant)
Diaconie - algemeen:
De gift van € 10,00 uit het vorige nummer was niet
ontvangen door mw. Van Lunteren, maar door mw.
Van Delft. Excuus voor de vergissing.
Kerk - algemeen
€ 1.000,00 van de Rommel- en snuffelmarkt via dhr.
Groot Bramel. Namens het CvK heel hartelijk dank
aan alle medewerkers voor deze mooie bijdrage!.
.Tom Woudstra
€ 50,00 van NN via ds. Huls
€ 7,00 van NN via mw. Van Lunteren
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________

Voorbeelden
▪ De classis Veluwe vindt het van belang om met
gemeenten in gesprek te gaan over hun toekomstgerichtheid. Classispredikant Wilbert van Iperen
vindt het onderzoeksinstrument Nieuw Kerkelijk Peil
heel interessant in dat proces. “Of je nu een kleine
of een grote gemeente bent, het gaat erom of je vitaal bent, of je in staat bent om gemeente te zijn in
deze tijd en weet wat er leeft onder de gemeenteleden. Als je nadenkt over de toekomst van de gemeente kun je denken aan harde criteria als financiën en bestuurskracht, maar het is ook goed om te
kijken naar andere kwaliteiten en het gesprek met
de gemeenteleden aan te gaan, en kritisch in de
spiegel te durven kijken.”
Het onderzoek is ook een mooi middel voor een gemeente die samenwerking zoekt met een naburige
gemeente, meent Van Iperen. “Vanuit wat gemeenten zelf in huis hebben kunnen ze met elkaar in gesprek. Waar liggen overeenkomsten, waar kunnen
ze profiteren van elkaars sterke kanten?

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

● Nieuw Kerkelijk Peil: onderzoek met
oog op toekomst van de gemeente

De toekomst van de gemeente is een terugkerend
punt op de kerkenraadsagenda. Vaak gaat het dan
over ervaren tekorten wat betreft menskracht en financiën. Het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil laat gemeenten nadenken over hun toekomst vanuit het
perspectief van wat ze in huis heeft. Bartjan Pennink, gemeentelid van de Protestantse Gemeente
Appingedam: “

Vervolg op bladzijde 16.
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Collecte op 28 november
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Vervolg van bladzijde 14.
Dat kan mogelijk een mooie samenwerking opleveren.”
▪ De Protestantse Gemeente Appingedam doorliep
het onderzoeksproces rond Nieuw Kerkelijk Peil
twee jaar geleden al. Aanleiding was destijds om de
wensen van de gemeente, als uitkomst van de enquête, tegen het licht te houden van wat in het missie- en visieplan van de gemeente staat.
Voldoet dat plan, of heeft het aanpassingen nodig?

Ander kerknieuws
President Biden bezoekt paus in Vaticaan
De president ontmoette de Paus in het Vaticaan. De
twee hadden een volgens waarnemers ongebruikelijk lang gesprek. Het was voor Biden zijn vierde ontmoeting met Franciscus, maar zijn eerste als president. Biden is na John F. Kennedy pas de tweede
katholieke president in de historie van de Verenigde
Staten. Hij was in Rome voor de G20. Ook andere
G20-leiders doen het Vaticaan aan: onder andere
de Zuid-Koreaanse president en de Indiase premier
Narendra Modi.
Biden, die onder andere werd vergezeld door zijn
vrouw Jill, sprak volgens het Vaticaan 75 minuten
achter gesloten deuren met de paus. Volgens waarnemers was het een ongebruikelijk lang gesprek.
Waarover het gesprek ging, meldde het Vaticaan
niet. Volgens het Witte Huis dankte Biden Franciscus voor diens inzet voor de armen in de wereld en
diegenen die lijden onder honger, conflicten en vervolging. Ook prees hij paus Franciscus’ leiderschap
in de strijd tegen het coronavirus en zijn inzet om te
verzekeren dat de pandemie voor iedereen eindigt
door het delen van vaccins
en een billijk wereldwijd economisch herstel.

Bartjan Pennink, een van de vier werkgroepleden:
“We wilden zo veel mogelijk gemeenteleden zover
krijgen om de enquête in te vullen en hebben aangegeven dat dit een kans is om mee te praten over
waar we als gemeente naartoe willen.
De uitkomst van de enquête is gebruikt als input
voor het nieuwe beleidsplan. Daarnaast is aan kerkenraadsleden en leden van commissies en werkgroepen gevraagd wat al goed gaat in de gemeente
en wat verbeterd kan worden. En het gaat nog verder. De werkgroep legt haar oor te luisteren bij andere organisaties en kerkgenootschappen in Appingedam, en bij B&W. “We vragen wat we kunnen betekenen voor de stad en wat we eventueel samen
kunnen ontwikkelen. We willen als kerk midden in
de samenleving staan.”

_____________________________________
De Dood
De dood is niets.
Ik ben maar aan de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we waren voor elkaar zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreek tegen mij zoals weleer,
op dezelfde toon,niet plechtig, niet triest.
Lach zoals we altijd lachten om de kleine,
deugddoende dingen.
Speel, glimlach, denk aan mij.
Bid voor mij.
Spreek mijn naam uit thuis
zoals je altijd gedaan hebt,
zonder een zweem van
wanhoop erin.
Het leven is wat het altijd
geweest is,
de draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten verdwijnen,
nu je me niet meer ziet?
Ik wacht op je. Ik ben dichtbij,
slechts aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en er de tederheid van terugvinden,
zuiverder dan ooit.
Dus, droog je tranen
en blijf niet wenen als je van me houdt.

Of het ook over meer omstreden thema’s ging, is
niet bekend. Biden is een kerkgaand katholiek, maar
een voorstander van legale abortus. Een woordvoerster van het Witte Huis zei voorafgaand aan het
bezoek dat “de paus anders heeft gesproken” dan
Biden over het thema. Franciscus heeft abortus herhaaldelijk in felle bewoordingen veroordeeld; tegelijkertijd heeft hij priesters en bisschoppen gemaand
om pastoraal om te gaan met het vraagstuk van prochoice katholieke politici die de communie willen
ontvangen. Zoals gebruikelijk werden tijdens het bezoek geschenken uitgewisseld. Biden gaf de paus
onder meer een handgemaakt kazuifel uit 1930 en
een exemplaar van een boek dat hij schreef nadat
zijn zoon overleed. Ook schonk hij een aantal winterjassen, bedoeld om onder de armen van Rome te
verdelen.
Franciscus gaf Biden een aantal uitgaven van zijn
eigen documenten en een afbeelding in keramiek,
De pelgrim. (Bron: Catholic News Agency)

(Een gedicht van de Heilige Augustinus)

_____________________________________
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• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg
Secr.: M. Gorter, tel. 06-49892631,
e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com
Vieringen: zondag 11.30 uur
• Spijkenisse: - H. Felicitaskerk, Hekelingseweg 15,
3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109
email: secretariaat @ felicitaskerk.nl
website: www.felicitaskerk.nl
Vieringen: zondag: 9:30 uur.

Secretariaat: Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse ,
tel. 06-51115724, e-mail : centraal@rk-npg.nl
open: maanag - donderdag: 8.00 - 13.00 uur.
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

• 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.:
Albrandswaard:
9.30-11.00 u ma/do/vr. 5015284 1)
Brielle:
9.30-11.30 u ma-vr. 412142 2)
Hellevoetsluis:
9.30-11.30 u di & vr. 312574 2)
Hoogvliet:
9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 1)
Rozenburg:
9.30-11.30 u ma-vr. 06-49892631
Spijkenisse:
9.00-12.00 uur wo
638109 2)
1) kengetal 010; 2) kengetal 0181

● Pastoraal Team
▪ Mgr. Vicaris A.J. (Lex) van Deelen, administrator
▪ Pater Jouri Konchenko Lennart SDB, tel. 06-45144377
e-mail: jouril@hotmail.com (afwezig op woensdag)
▪ Lizzy Beenhakker, pastoraal werker, coördinator,
tel. 06-31901126, e-mail: lizzybeenhakker@gmail.com
▪ Steef Lokken, diaken, tel. 06-33385875,
; e-mail: diakensteef@gmail.com
:● Noodnummer: 06 – 30 97 58 17 ●

Bisdomnieuws

● Parochiebestuur
Mgr. vicaris A.J. (Lex) van Deelen, voorzitter
dhr. J.M.V. (Hans) van Vilsteren, vicevoorzitter;
mw. P.F. (Els) Boender-van Rosmalen , secretaris;
dhr. T.A. (Theo) Philippa, penningmeester;
mw. B.W.L.M. (Bartholde) van de Loos-van Adrichem,
mw. T. van Schaijk-Joyce, leden
e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl

De Friezenkerk in Rome is een thuis voor Nederlanders die in Rome wonen en werken en voor pelgrims die de stad bezoeken. Op zondag 31 oktober
kwam de rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering op NPO2 vanuit deze kerk in Rome. De
Friezenkerk is gelegen op steenworp afstand van de
Sint Pieter. Antoine Bodar is rector van de Friezenkerk.
Voorafgaand aan de eucharistieviering werd met
hem het Geloofsgesprek uitgezonden. Bisschop
Van den Hende is vanuit de bisschoppenconferentie
referent voor de Friezenkerk. Hij was aanwezig bij
de eucharistieviering en sprak een kort woord aan
het eind van de viering. Bisschop Van den Hende
dankte de KRO-NCRV, die de wekelijkse uitzending
op tv van de eucharistieviering mogelijk maakt.
Het is een bijzondere dienst aan katholieke gelovigen die niet de mogelijkheid hebben om naar de
kerk te gaan. In de coronaperiode kwamen daar vele
gelovigen bij die vanwege de coronamaatregelen de
mis vanuit huis meevierden.
Vanuit de bisschoppenconferentie dankte bisschop
Van den Hende rector Bodar vanwege zijn bereidheid om zich in die hoedanigheid in te zetten voor
de Friezenkerk. Na afloop van de eucharistieviering
was er een ontmoeting van bisschop Van den
Hende, KRO-NCRV en diverse betrokkenen bij de
Friezenkerk buiten op het pleintje van de kerk. Meteen na afloop van de viering van de eucharistie werd
het nieuwe afsluitbare hek aan de voet van de trap
naar de Friezenkerk, geschonken door de heer Van
den Tweel uit Nijkerk, door rector Bodar gezegend.

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

● Bisdomkerk

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

● Deelparochies

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
‘Sint Willibrordus’, Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon,
tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: 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.
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Hoogvliet / Pernis
Zondagvieringen
Mariakerk
09.30 uur
Priester
Lector
Koster
m.m.v.

Zondag 21 november
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
mw. T. van de Ende
dhr. W. Tempelaars
Kinderkoor B-UNO

Ma. 22 nov. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 25 nov. 10.00 uur: Eucharistieviering
DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

Zondag
28 november
09.30 uur
Eucharistieviering
Priester
Pater P.H. van der Veer
Lector
mw. C. Hendriks
Koster
dhr. L. Janssen
m.m.v. Antilliaans Koor 'Mansaheronan di Pas'

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open
voor rust, gebed, stilte en meditatie op:
maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden:
maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur;
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl

Ma. 29 nov. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 2 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering

Coronamaatregelen per 13 november
Helaas moet ik weer bij u komen met vervelende corona beperkingen. We hadden allemaal zo gehoopt
dat we het coronatijdperk achter ons konden laten,
maar helaas is de realiteit anders.
Zoals al verwacht hebben we nu vernomen dat de
coronaregels weer aangescherpt worden. Dit heeft
ook weer gevolgen voor ons kerkelijk leven.
Per 13 november gelden de volgende maatregelen in onze gemeenschappen:

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).

● De groepsgrootte thuis is beperkt tot vier personen per dag.
▪ Dit betekent dat we met onmiddellijke ingang niet
meer koffiedrinken na de viering.
▪ Vergaderingen en andere bijeenkomsten met
meer dan vier personen worden uitgesteld of digitaal gehouden.
● De 1,5 meter in de kerken
▪ Het aantal parochianen dat in de kerk past op 1,5
is u bekend. In diverse kerken wordt dit aantal
niet gehaald. Voor de kerken waar men wel tegen
deze grens aanloopt, zal het vooral reserveren
weer ingevoerd moeten worden. U weet in uw
gemeenschap zelf of dit het geval is.
▪ Draag een mondkapje bij verplaatsen.

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.

● Communie uitreiken
▪ De voorgangers reiken de communie uit met gebruik van het spatscherm, met pincet, enz.
● Lector/voorganger
▪ De lector en voorganger gebruiken zo mogelijk
niet dezelfde microfoon. Lector gebruikt de
ambo, voorganger het altaar.

Uit de deelparochie
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Personalia: zie bladzijde 20/21.
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In een aantal kerken is een erg kleine sacristie
waar de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden.
Spreek daar goed af wie daar aanwezig is en/of
laat de voorganger zich eventueel omkleden in
een andere ruimte.
● Zingen
▪ Hierover is nog niets bekend gemaakt in de persconferentie, maar uit het oogpunt van voorzichtigheid raden wij aan om samenzang weer te
schrappen; laat cantores de voorzang verzorgen,
op 1,5 meter en in zigzag opstelling.
● Ventilatie
▪ De allerbelangrijkste maatregel en punt van aandacht is en blijft de ventilatie in onze kerken.
Wilt u zorgvuldig daarnaar kijken.
● Verder blijft u thuis als u verkouden bent of
griepachtige verschijnselen heeft.
Op dit moment is nog niet bekend of de bisschoppen
ook aan scherpere maatregelen werken. Zodra wij
dit weten, zullen we u dit laten weten.
Blijf voorzichtig en pas goed op uzelf en op uw naasten. Verder wens ik u, ondanks alle maatregelen, toch een fijn weekend.
Namens pastoraal team, Lizzy Beenhakker
_________________________________________

Ieder die zich aanmeldt ontvangt bericht over tijdstip
van ontvangst en nadere informatie over eventuele
aanvullende maatregelen rond corona. De ontvangst is vanaf 13.00 uur en de lezingen starten om
13.15 uur. De bijeenkomst duurt tot 15.00 uur, in de
Doopsgezinde Kerk te Den Haag, Paleisstraat 8. De
toegang is gratis
(Bron: Actueel)

De windtelefoon
In 2011 werd Japan getroffen door een tsunami.
Het water richtte enorme verwoestingen aan, er
waren veel dodelijke slachtoffers te betreuren. Japan
was in rouw en verdriet gedompeld. Maar er moest
worden
gewerkt
aan
wederopbouw.
Hoe
onvoorstelbaar het ook leek: het leven ging door. En
zo ging ook de tuinman Itaru Sasaki aan de
slag.

Overig kerknieuws
Pius-lezing over rol overheid en kerk nu
Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en
voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, spreekt over de rol van overheid en kerk in de
coronatijd op de jaarlijkse lezing bij de presentatie
van de Pius Almanak 2022, het adresboek van Katholiek Nederland. Deze vindt plaats op 24 november in de Doopsgezinde Kerk te Den Haag.
Jan van Zanen zal schetsen hoe de wereldlijke overheid haar inwoners in de afgelopen anderhalf jaar
heeft bereikt en wat de stad nu doet om mensen nabij te blijven. De burgemeester zal ook ingaan op de
rol van de kerken in coronatijd en kijkt naar de betekenis van levensbeschouwing in een grote stad. Op
zijn verhaal zal Ad van der Helm, priester van het
bisdom Rotterdam en voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, reageren. Hij zet uiteen dat
er een nieuwe balans nodig is tussen geloof en rede.
Kerk en wereldlijke overheid hebben elkaar nodig in
deze tijd, zo benadrukt Van der Helm het belang van
de samenwerking tussen stad en kerk. Maar tegelijk
signaleert hij dat er dan wel wat moet veranderen,
want op dit moment ziet hij tussen kerk en overheid
een verschil in benadering. Waar de kerk inzet op
relaties en dus op vertrouwen, kiest de overheid eerder voor regelingen en protocollen. De vraag is hoe
deze
twee werelden beter bij elkaar kunnen komen.
Belangstellenden zijn welkom als ze tevoren zich
opgeven bij info@adveniat.nl.

De tuin die hij verzorgde was grotendeels verwoest,
maar stapje voor stapje wist hij hem weer op te
bouwen tot een prachtige plek, tot een rustige, vredige
oase. En midden in deze tuin plaatste hij een
telefooncel.
In die telefooncel zette hij een ouderwetse telefoon,
zo één met een draaischijf en een hoorn aan een
draadje. Verbinding had het toestel niet. Itaru noemde
het de ‘kaza no denwa’ de windtelefoon. En met die
telefoon konden nabestaanden van slachtoffers van
de tsunami, een gesprek voeren met hun dierbare
gestorvene. Van Itura Sasaki kregen ze na het bellen
nog een kopje thee en ook dat is helend. Sasaki zegt:
”Het verdriet en de leegte komen voort uit het besef
dat ze de ander nooit meer kunnen zien. Rouwenden
bouwen een muur om hun hart.” De nabestaanden
ervoeren eerst vooral leegte en gemis. Maar
gaandeweg ontdekten zij, dat het contact met de
overledene niet verloren is gegaan, zij mochten
ervaren dat hun geliefde dan wel was gestorven,
maar dat de liefde blijft. Zo breken ze de muur die ze
om hun hart gezet hebben af.

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

Collecte PKN: pastoraat – 21 november
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Doopsgezinde Kerk, Den Haag
Zie bladzijde 19

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

