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

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar

Stenen nam hij niet voor brood,
Hij is niet bezweken,
ook al was de honger groot,
voor zijn tegenspreker.

Betalingen aan:

Stichting Kerkblad voor Hoogvliet te Hoogvliet;
bankrekening: IBAN: NL12 INGB 0000 4590 99
▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.

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.

Jezus zei: Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bidt alleen tot God de Heer,
dien hem heel je leven.

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.

Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

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

Tekst: Hanna Lam
(Tussentijds, 58)
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Vasten voor je Hemelse Vader
Als wij straks de veertigdagentijd (vastenperiode) beginnen, dan is dat eigenlijk iets heel gewoons.
Vasten is een algemeen religieus verschijnsel van alle tijden. Elk godsdienstig volk heeft zich zelf
bepaalde vastentijden opgelegd. Als Jezus ons in het evangelie enkele richtlijnen geeft over het
vasten, dan spreekt Hij over praktijken die reeds eeuwen in het godsdienstig leven van de Joden
waren: ‘Wanneer gij vast.., wanneer gij bidt... wanneer gij aalmoezen geeft', daarin bestaat het
vasten.
Nu waarschuwt Jezus ons dat dit vasten niet mag zijn ‘om gezien te worden door de mensen', dat
dit vasten in de binnenkamer van het hart zijn ruimte moet vinden. Vasten is voor Jezus veel meer
dan zich te onthouden van spijs en drank, het heeft iets en alles te maken met de Vader die in de
hemel is en met de broeders in nood.
Als jullie vasten, zegt Jezus, doe dat dan met een blij gezicht, het is voldoende dat je Vader, die in
het verborgene ziet, het weet. Zoals de profeet zegt: ‘Vasten is je brood delen met wie honger
heeft, arme zwervers opnemen in je huis en naakten kleden die je ziet'. Vasten moet je de juiste
instelling leren tegenover de materiële dingen, dat is vooral in onze tijd weer noodzakelijk. Op dat
punt moeten wij allemaal ons bekeren en leren te vasten.
Als jullie bidden, zegt Jezus. Vasten is niets als je niet
bidt. Wij christenen vasten immers om Jezus na te
volgen en Jezus koppelt het vasten altijd aan het gebed tot zijn Vader. In het gebed ontvangen wij vergeving, krijgen wij impulsen om ons leven te veranderen.
Het gebed opent ons hart voor de nood van anderen
en door het gebed leggen wij ons leven open voor
God. Wij vertrouwen onze zorgen en noden aan God
toe, daarom raken echte bidders zelden in stress of
angst. Zij hebben zich vrijgemaakt van angstige zorgen, in de zekerheid dat God zal zorgen voor alles wat
we echt nodig hebben.
Als jullie aalmoezen geven, zegt Jezus, wil Hij dat wij goed doen, zonder iets terug te verwachten
en dat wij geven ook zonder terug te ontvangen, zonder dank u.
De linkerhand hoeft niet te weten wat voor goeds de rechterhand doet. Ook is aalmoezen geven
natuurlijk veel meer dan een paar geldstukjes afgeven. Onder aalmoezen geven valt ook iets weggeven van je kostbare tijd, het leed met anderen delen, geduld hebben met anderen.
Het is een hele opgave, die wij met het ontvangen van ons askruisje op ons nemen. Maar wij mogen gerust zijn: heel de Kerk vast met ons mee, wij vasten samen met Jezus, die ons zijn Geest
wil meedelen. Daarom spreken wij van vasten vieren, het mag gebeuren met een blij hart, want
het is een tijd van genade, een heilzame tijd. Door te vasten worden wij niet armer, maar rijker,
gelukkiger, vrijer, daarom vieren wij de vastentijd...
Niet ons geweten, ons gevoel, ons verstand, onze intuïtie, maar de Geest van Christus mag en
kan onze diepe motivatie zijn.
Y. Konchenko sdb
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 6 MAART 2022

ZONDAG 20 MAART 2022

Eerste zondag Veertigdagentijd

Derde zondag Veertigdagentijd

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

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkoppas
Kindernevendienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
dhr. L. Janssen
woord- en communieviering

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

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ vrijdag
19.00 uur Rozenkransgebed
--------------------------------------------------------------------

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ vrijdag
19.00 uur Rozenkransgebed
--------------------------------------------------------------------

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA - zending: Rwanda
2. Kerk
Deurcollecte: vervanging voorzetramen kerk l
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-WD: straatkinderen in Indonesië
2. Kerk
Deurcollecte: vervanging voorzetramen kerk
R.K.: Eigen parochie

Agenda

ZONDAG 13 MAART 2022

Tweede zondag Veertigdagentijd

Centrale agenda

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkoppas
Kindernevendienst

Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,
Brasemstraat 46, 3192 TD, telefoon 416 13 03;
e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.
Afzonderlijke verantwoordelijkheid:
(K)
= Katholiek;
(O)
= Oecumenisch;
(P)
= Protestantse Gemeente;
(.*)
= meer informatie in betreffende rubriek.
______________________________________

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

● Vast rooster
(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Pastor C. Eba'a, eucharistieviering voor
de Antilliaanse gemeenschap
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'

‘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
Mariakerk, 9.30 uur. Koffieochtend ‘De Zonebloem’

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ vrijdag
19.00 uur Rozenkransgebed
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-Diaconaat: kerk zijn met elkaar;
2. Kerk
Deurcollecte: vervanging voorzetramen kerk
R.K.: Eigen parochie

Zo. 10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO
19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim”
Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”#
Di. 10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan
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Wo. 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Koor
'Mensaheronan di pas'
20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices”
Do. 19.30 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

zondag 13 maart
maandag 14 maart
dinsdag 15 maart
woensdag 16 maart
donderdag 17 maart
vrijdag 18 maart
zaterdag 19 maart
zondag 20 maart
maandag 21 maart

● Actueel
Zaterdag 5 maart
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.
Zondag 6 maart
11.30 uur Platte Driedijk 49. Belijdeniscatechisatiegroep o.l.v. ds. Huls (P).
Dinsdag 8 maart
14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
20.00 uur Mariakerk. Voor Parochie NPG:
Voorbereidend gesprek voor komende bisschoppenconferentie; zie bladzijde 9/10 (K).
Woensdag 9 maart
19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).
Donderdag 10 maart
11.00 uur. Uitzending vanuit de Dorpskerk met
een
gevarieerd
programma
(via:
www.kerkhoogvliet.nl).
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet'
(O).
Interkerkelijke Activiteiten Commissie Veertigdagentijd (O). 18.00 uur De Aanouw
. Sobere soepmaaltijd; opbrengst voor een
project in Togo.
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Zaterdag 12 maart
20.00 uur Dorpskerk. (Uitgesteld) Jubileumconcert van Chr. Gem. Koor 'Rejoice' (2020:
30 jaar) o.l.v. Ingrid Luijten-Poort en m.m.v.
Noortje Middelkoop,, panfluit en Vincent van
Dam, piano en orgel
Zondag 13 maart
14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert.
Woensdag 16 maart
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).
Donderdag 17 maart
Interkerkelijke Activiteiten Commissie Veertigdagentijd (O).
18.00 uur Mariakerk. Sobere soepmaaltijd;
opbrengst voor een project in Togo..

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Albert Schweitzer Ziekenhuis
(Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht)

Dhr. T. Woudstra,
Marnix Revalidatiecentrum’
(Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen)

Mw. G. Wolters-Flink
Zorgcentrum 'Sonneburgh'
(Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

Dhr. C. Oosterhoff
Mw. J.H. Schoonrok-Slooter,

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

Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

● Bijbelleesrooster
zondag 6 maart
maandag 7 maart
dinsdag 8 maart
woensdag 9 maart
donderdag 10 maart
vrijdag 11 maart
zaterdag 12 maart

Johannes 12:20-36
Johannes 12:37-50
Johannes 13:1-15
Johannes 13:16-30
Psalm 103
2 Korintiërs 1:1-11
2 Korintiërs 1:12-22
2 Korintiërs 1:23-2:13
2 Korintiërs 2:14-3:6

Johannes 12:1-11
Psalm 91
Amos 5:10-20
Amos 5:21-27
Amos 6:1-7
Amos 6:8-14
Johannes 12:12-19
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Geestelijk verzorger

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

Siloam
Op 13 maart wordt weer een koffieconcert gegeven
in de Dorpskerk aan de Achterweg.
Voor u treden op:
• Koperkwartet ‘Brasso’ en
• Gemengd koor ‘Fortissimo’ onder leiding van
Alejandro Orazco
Aanvang 14.00 uur. (Kerk open vanaf 13.30 uur ).
Het belooft weer een mooie muzikale middag te
worden en het bestuur van de ‘Stichting Koffieconcerten Hoogvliet’ hoopt opveel belangstelling en
wenst u alvast veel luisterplezier.
De concerten zijn mogelijk gemaakt door ‘Cultuur
Concreet.’

Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

Informatie bij:
▪ Arnold van der Heijde, tel. 010-4166901
▪ Wim Weenink, tel. 06-20531130

Geestelijk verzorger: mw. Femmy Heerling
e-mail: f.heerlien@leliezorggroep.nl

_____________________________________

UITGESTELD JUBILEUMCONCERT

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

Hoera! We mogen weer zingen!
Ons Chr. Gemengd Koor ‘Rejoice’ bestaat (inmiddels) 32 jaar en dat willen wij vieren. Daarom nodigen wij u uit om naar ons concert te komen. Het
liefst met zoveel mogelijk mensen,
want dan is het pas echt
feest. U kunt, naast koor
en samenzang, genieten
van Noortje van Middelkoop, op de panfluit en
Vincent van Dam, op piano
en orgel. Dit alles onder
leiding van Ingrid Luijten-Poort.
Op 12 maart bent u van harte welkom
in de Dorpskerk, Achterweg 10, Hoogvliet.
De kerk is open om 19.30 uur en de
aanvang is 20.00 uur. Zoals u van ons
gewend bent is de toegang gratis.

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

Dank
Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de overweldigende hoeveelheid kaarten, mails en telefoontjes die wij hebben gehad voor onze 45 jarige
trouwdag, en de ziekte van Leny.
Fijn ook de kaart van de kindernevendienst en de
bloemen uit de kerk en van het college van kerkrentmeesters.
Fijn dat er zo word meegeleefd met ons.
Nogmaals dank hiervoor.
Leny en Cees Kerstens.
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Interkerkelijke
Activiteiten Commissie

Uit de Pauluskerk

(Secr.: Platte Driedijk 49 3194 KC)

Openingsgesprek: 'Oud & ongedocumenteerd',
met Ernest van der Kwast

Weer soep eten in de Veertigdagentijd.
We hebben nog niet vergaderd en alleen maar
telefonisch en per mail overlegd.
Maar de nieuwe oude gang van zaken, op zo korte
termijn, heeft een paar mooie, positieve gevolgen.
● Het eerste gevolg is, dat we als IAC in allerijl zijn
begonnen met de voorbereidingen van de soepmaaltijden. Dat was vorig jaar zó leuk en zó fijn en
velen van u waren zo blij dat we ook soep kwamen
rondbrengen…. dat we hebben besloten dat maar
erin te houden.

Duizenden mensen in Rotterdam leven zonder
verblijfspapieren. Vooral over de ouderen onder
hen maken we ons grote zorgen. Mensen die al 15
of 20 jaar hier zijn, en soms nog veel langer. Ze
hebben vaak een heel leven opgebouwd, met
werk, of een gezin. Nu ze oud worden, nemen hun
krachten af, lichamelijk en psychisch. Werken kan
niet meer. Opvang of hulp is er niet, uitzicht op
legaal verblijf evenmin. Wie zijn deze al bijna bejaarde Rotterdammers? Wat zijn hun levensverhalen?

Zodat u nu de keuze
hebt: óf gezellig komen eten in – om-enom – De Aanbouw óf
de Mariakerk bovenzaal), óf soep bestellen. En dan wordt het
bij u thuis bezorgd.

Op maandag 7 maart neemt Ernest van der Kwast
ons mee in de levens van deze ouderen. Richard
Staring (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Frederiek de Vlaming (Regenboog Groep) presenteren
kersvers onderzoek. Er zijn ervaringsverhalen van
Thea Noga (straatarts in de Pauluskerk), Mahtob
Boot (vluchtelingenwerker Pauluskerk), Eva Bezem
(advocaat Prakken d’Oliveira) en een Rotterdammer zonder papieren. Het gesprek vindt plaats in
de Pauluskerk (Kerkzaal), van 19.30 uur tot 21.00
uur. Je bent van harte welkom. Vooraf aanmelden
is verplicht. Het gesprek is ook live te volgen op het
YouTube-kanaal van de Pauluskerk.

Het goede doel: uw geld wordt ook dit jaar goed
besteed; het gaat naar Stichting Kinderhulp Togo. Daar zijn Jouke en Cécile Schat werkzaam.
Om te horen wat zij daar doen, kunt u op 10 maart
naar De Aanbouw komen om soep te eten. Jouke
Schat komt daar ook naartoe en zal vertellen over
de werkzaamheden die hij samen met zijn vrouw
Cécile zoal allemaal doet. Mocht u niet kunnen,
dan kunt u op 31 maart in de herkansing
Het hele soeplijstje volgt nog; we hebben ons
eerst geconcentreerd op de eerste twee data.

In de 40-dagentijd komen wij op voor mensen zonder verblijfspapieren. Het gesprek op maandag 7
maart is hier onderdeel van. Het hele programma
#ongedocumenteerd vind je op onze website:
www.pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd
Of bekijk onze flyer

▪ Donderdag 10 maart:
bloemkoolsoep of bruinebonensoep. Bestellen vóór
woensdag 9 maart via tel.. 010-4160071.
Eten in De Aanbouw om 18.00 uur.
▪ Donderdag 17 maart:
minestronesoep of linzensoep. Bestellen vóór
woensdag 16 maart via tel.: 010-4382325 (fam.
Janssen). Eten in de Mariakerk om 18.00 uur.
Even voor de duidelijkheid: als u bestelt, wordt, net
als vorig jaar, de soep bij u thuis gebracht.
Als u komt eten dan hoeft u niet te bestellen.
Een tweede gevolg van alle versoepelingen is dat
we ook weer een volledig normale Stille Week zullen kunnen beleven met elkaar.
Er zullen door de IAC weer drie Vespervieringen
gehouden worden op maandag, dinsdag en
woensdag., Meer details over beide activiteiten
volgen in de komende kerkbladen.

_________________________________________

Ds. Viola Huls
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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: maandag - 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 ●

Coronaregels versoepeld

● 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

Landelijke besluiten
Vanaf 25 februari zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer
verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat
met ingang van 25 februari ook te laten gelden
voor de R.-K. Kerk. […..]

● Parochiële Caritas Instelling NPG

De bisschoppen spreken later over verdere details
van de versoepelingen en maken deze dan na 22
februari bekend aan de parochies. De bisschoppen
zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen
twee jaar in de parochies is getoond om het vieren
ondanks beperkingen toch mogelijk te maken. Ze
weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden vragen de bisschoppen nog even vol te
houden, uitkijkend naar weer meer mogelijkheden
tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25
februari.

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

Bisschoppensynode 2023

• 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

Voorbereidende gesprekken
In 2023 zal er op uitnodiging van paus Franciscus
in Rome een bisschoppensynode worden gehouden met als thema: 'Voor een synodale Kerk:
communio, participatio, missio'.

• 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.

In het bisdom Rotterdam worden op initiatief van
onze bisschop voorbereidende gesprekken georganiseerd. Hij vraagt de parochianen met elkaar in
gesprek te gaan aan de hand van drie thema's.
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Avonden
Daartoe willen wij in de parochies Nicolaas Pieck
en Gezellen en De Heilige Familie twee avonden
organiseren:
▪ dinsdag 8 maart van 20.00 - 21.30 uur in de zaal
van de Mariakerk, Parelvissersstraat 131, 3194 JL
Hoogvliet
▪ dinsdag 15 maart van 20.00 - 21.30 uur in de
zaal van de Antonius van Paduakerk, Karel Doormanstraat 51, 3262 PB Oud-Beijerland.
Hiervoor zijn uitgenodigd één of twee leden van
iedere locatieraad. Ook parochianen zijn welkom.
Vanuit het pastoraal team en de parochiebesturen
zullen leden aanwezig zijn. Om alles goed te kunnen organiseren is het wel fijn als wij weten hoeveel mensen er komen.
Daarom graag aanmelden:
*voor 8 maart, via e-mail: centraal@rk-npg.nl
*voor 15 maart, via e-mail:
secretariaatHW@deheiligefamilie.nl

● Thema: Dialoog in Kerk en samenleving
Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar
maakt ook wederzijds begrip mogelijk.
1. Hoe komen verschillende mensen in onze gemeenschap samen voor dialoog? Wat zijn de plaatsen en
manieren van dialoog binnen onze plaatselijke Kerk?
2. Hoe worden verschillen in visie, conflicten en problemen aangepakt?
3. Hoe bevorderen we samenwerking met naburige bisdommen en in ons bisdom tussen gemeenschappen van
religieuzen en gelovigen, met en tussen lekenverenigingen en bewegingen, enz.?
4. Welke ervaringen van dialoog en gedeeld engagement hebben we met andere christenen en met gelovigen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen
en met niet-gelovigen?
5. Hoe gaat de Kerk in dialoog met andere sectoren
binnen de samenleving en leert ze van deze sectoren:
politiek, economie, cultuur, maatschappelijk middenveld,
de armen?

Bisdomnieuws

De planning van het Vaticaan laat ons helaas niet
heel veel tijd. De Paus vraagt de bisschoppen om
al in april 2022 hun bevindingen af te ronden, en
corona heeft tot veel vertraging geleid.
Toch is het een groot goed om met elkaar in gesprek te kunnen gaan.
Wij hopen van harte op vruchtbare bijeenkomsten.
Vicaris A.J. van Deelen, administrator

Parochies kunnen weer uitnodigen
voor de Zomerkampen
De zomerkampen van het bisdom Rotterdam staan
open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de
parochies van het bisdom. In 2021 namen in totaal
75 kinderen, tieners en jongeren deel aan de zomerkampen en 24 kampleiders. Ook nu worden de
kampen weer georganiseerd. Parochies ontvangen
deze weken flyers, posters en informatie over inschrijven voor deelnemers. Het thema van de Zomerkampen 2022 is: “Ik ga op reis en ik neem
mee…” Dit thema is ontleend aan het boek Tobit uit
het Oude Testament. “Daarin stuurt Tobit zijn zoon
Tobias met een bijzonder doel op reis”, vertelt Desiree Bühler van het jongerenpastoraat. “Het boek
heeft veertien hoofdstukken die allemaal even
spannend zijn. Tijdens de week van het zomerkamp
volgen de deelnemers elke dag Tobit, zijn vrouw
Anne en hun zoon Tobias in dit reisverhaal. Bij de
dagopening en de dagsluiting zal telkens, toegespitst op de leeftijd van de kinderen, gesproken
worden over wat dit verhaal met ons geloof en eigen
leven te maken heeft.”
Begin januari kwam de stuurgroep van de zomerkampen bij elkaar om een begin te maken met de
voorbereiding van de kampen. “Veel leiding die in
2021 meeging heeft toegezegd om ook dit jaar weer
mee te gaan”, aldus Desiree. “Leuk om te zien is dat
twee hoofdkampleiders het stokje overdragen aan
andere jonge mensen die de afgelopen jaren als
‘gewone’ leiding mee zijn geweest.”
Het kinderkamp en het tienerkamp zoeken nog jonge mensen die als nieuwe leiding in de week van
zondag 10 juli t/m zaterdag 16 juli mee willen en als
lid van een leuk leidingteam mee willen doen met de
voorbereiding. “In mei is er een weekend voor de
leiding. Alle leiding van de drie zomerkampen komt

Onderwerpen voor het gesprek
De vragen bij de drie
thema's zijn geformuleerd door het
secretariaat van de bisschoppensynode.
● Thema: Vieren
'Samen op reis' kan alleen als dat gebaseerd is
op
gemeenschappelijk
luisteren naar het Woord
en de viering
van de Eucharistie. We vieren ons geloof.
1. Hoe inspireren gebed en liturgische vieringen bij het
nemen van belangrijke beslissingen?
2. Hoe bevorderen we de actieve deelname van alle
gelovigen aan het verlossingswerk van Christus in de
liturgie?
3. Welke ruimte wordt gegeven aan lectoren en acolieten?
4. Hoe geven gebed en liturgische vieringen richting aan
'samen op reis' als Gods volk?
5. Hoe inspireren gebed en liturgische vieringen ons?
● Thema: Medeverantwoordelijk voor missie
Synodaliteit staat in dienst van de missie van de Kerk,
waarbij al haar leden worden opgeroepen om deel te
nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen.
1. Hoe wordt elke gedoopte persoon geroepen om missie van de Kerk te bevorderen?
2. Hoe help je gedoopten de opdracht tot missie na te
leven?
3. Hoe wordt onderscheiding over missionaire keuzes
gemaakt en door wie?
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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.

dan bij elkaar om samen na te denken over het bijbelthema, het draaiboek en voor onderlinge teambuilding. Ook is er dan aandacht voor protocollen
rond de vertrouwenspersoon van de kampen,
EHBO en kinderen die extra aandacht nodig hebben. En heel praktisch: hoe geef je leiding aan een
spel?”
De deelnamekosten zijn € 130 à € 150. Wanneer dit
bedrag een probleem is, kan contact worden opgenomen met iemand van het pastorale team van de
parochie of een mail worden gestuurd aan
d.buhler@bisdomrotterdam.nl. Wilt u de deelname
van een kind sponsoren? Dat kan via het donatieformulier op de pagina van de zomerkampen.
Ga voor meer informatie naar:
bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

Uit de deelparochie
Alle beperkende coronamaatregelen zijn inmiddels
opgeheven. Diensten zijn vrij toegankelijk. Bijeenkomsten en repetities zijn weer mogelijk. Al blijft
ook voorzichtigheid voor ieder van belang.

Personalia

Hoogvliet / Pernis

Waarom geen namen meer uit onze parochie?
Het is veel lezers van dit kerkblad opgevallen, dat er
geen namen meer worden gepubliceerd van overledenen, jubilarissen en jarigen uit onze deelparochie.
Dit komt door een besluit van het parochiebestuur/
pastoraal team en houdt verband met de huidige
privacyregels. Deze namen mogen alleen nog
gepubliceerd worden in het parochieblad ‘Pieckfijn’.
Het oecumenische Kerkblad voor Hoogvliet valt niet
onder de parochie H.H. Nicolaas Pieck en gezellen
en dus mogen daar geen namen worden afgedrukt
van parochianen die bij de Mariakerk horen. Aldus
een brief die ons daarover bereikte. Dit besluit heeft
echter wel een nadeel: veel parochianen van de
Mariakerk kunnen door dit besluit niet reageren op
verdrietige of blijde gebeurtenissen van hun medeparochianen.
Jammer, maar het is niet anders.
Léon Janssen

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

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling:, maandag tot vrijdag van 9.30 - 11.30 uur
is de kerk open voor rust, gebed, stilte en meditatie.
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

Commentaar
Formeel juridisch klopt het bovenstaande. Ons blad
is niet van de parochie (of de Prot. Gemeente),
maar staat al wel ruim een halve eeuw ten dienste
van hen en hun voorgangers, zonder kosten voor
de kerken.
Dit besluit houdt wel in, dat het nog belangrijker
wordt dat lezers zelf gegevens aan ons doorgeven,
die voor onze abonneeregistratie van belang zijn,

BESTUUR
Locatieraad 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).

Maar als er behoefte bestaat andere persoonlijke
feiten te delen met de lezers/medeparochianen
kunnen we een apart rubriekje overwegen. Door
inzending geeft u automatisch toestemming tot
publicatie. Deze gegevens zullen overigens alleen
in de gedrukte en persoonlijk geadresseerde
exemplaren verschijnen. En niet, zoals al enige tijd
gebruikelijk, in de webversie die in de kerken ligt of
op de kerksites wordt opgenomen.

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

Redactie
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Landelijk kerknieuws

Zondagvieringen

● Boodschap paus Franciscus voor
dertigste Wereldziekendag 11 februari 2022
Dertig jaar geleden stelde de heilige Johannes
Paulus II de Wereldziekendag in. Doel was om met
deze dag bij het volk van God, de katholieke gezondheidsinstellingen en de burgermaatschappij
aandacht te vragen voor de zieken en allen die met
de ziekenzorg belast zijn. Paus Franciscus is
dankbaar voor wat er in de afgelopen dertig jaar op
dit gebied is bereikt. Hij schrijft dit in zijn boodschap voor de Wereldziekendag van 2022, waarin
hij waardering uit voor de stappen die al zijn gezet.
De paus ziet echter ook de lange weg die nog te
gaan is om voor alle zieken, ook op plaatsen en in
situaties van de grootste armoede en marginalisering, een goede gezondheidszorg te garanderen.
Het thema in de boodschap van de paus is: ‘Weest
barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’ (Luc. 6,
36). Daarmee richt hij de blik voor inspiratie op
God, ‘die rijk is aan erbarming’ (Ef. 2, 4) en die
altijd naar zijn kinderen kijkt met de liefde van een
vader, ook wanneer zij zich van Hem verwijderen.”God is kracht en tederheid samen. Daarom
kunnen wij met verwondering en dankbaarheid
zeggen dat de barmhartigheid van God zowel de
dimensie van vaderschap als die van moederschap
omvat (vgl. Jes. 49, 15), omdat Hij de zorg voor
ons op zich neemt met de kracht van een vader en
de tederheid van een moeder, er steeds naar verlangend ons nieuw leven te geven in de Heilige
Geest”, aldus paus Franciscus.
De paus herinnert er verder aan dat het nabij zijn
van de zieken en de pastorale zorg voor hen niet
alleen de taak is van professionele hulpverleners:
“de zieken bezoeken is een uitnodiging die door
Christus gericht wordt tot al zijn leerlingen. Hoeveel
zieken en hoeveel ouderen leven thuis en wachten
op bezoek! Het ambt van de troost is de taak van
iedere gedoopte, die het woord van Jezus gedachtig is: ‘Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht’ ”(Mat. 25,
36).

Mariakerk
Zondag
09.30 uur
Voorganger
Lector
Koster

6 maart
woord- en communieviering
dhr. L. Janssen
Mw. L. Janssen-Impens
dhr. W. Tempelaars

Ma. 7 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 10 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering
Vr. 11 mrt. 19.00 uur Rozenkransgebed
Zondag
09.30 uur
Priester
Lector
Koster

13 maart
Eucharistieviering
Pater Y. Konchenko
mw. C. Hendriks
dhr. L. Janssen

Ma. 14 mrt.. 10.00 uur: Eucharistieviering
Do. 17 mrt.. 10.00 uur: Eucharistieviering
Vr. 18 mrt. 19.00 uur Rozenkransgebed

(Bron: Actueel)

● Paus over priesterschap: ‘Zonder vrienden en
zonder gebed wordt het celibaat ondraaglijk’
Tijdens de openingstoespraak van een driedaagse
Vaticaanse conferentie over de theologie van het
priesterschap sprak paus Franciscus op basis van
zijn eigen 52 jaar ervaring. Hij benadrukte het belang van de nabijheid tot God en de mens, evenals
de oproep tot heiligheid."Als de priesterbroederschap gedijt en er banden van echte vriendschap
bestaan", zei hij, "wordt het mogelijk met meer sereniteit het celibatair leven te ervaren."
Primaire roeping Paus Franciscus benadrukte dat
heiligheid de primaire roeping is.
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“Heilig zijn betekent ons gelijkvormig maken aan
Jezus”, zei hij. “Alleen als we ernaar streven om
anderen lief te hebben zoals Jezus dat doet, maken we God zichtbaar en vervullen we onze roeping tot heiligheid.” De paus zei dat de Kerk een
tijd van ‘historische verandering’ doormaakt, maar
dat mensen geen troost moeten zoeken in het verleden of de toekomst. Mensen moeten niet ‘verankerd blijven in het verleden’ en weigeren verder te
gaan. Aan de andere kant waarschuwde hij ook
voor ‘overdreven optimisme’ dat ‘de laatste nieuwigheid als de ultieme realiteit’ ziet en de wijsheid
van het verleden vergeet.
"In plaats daarvan geef ik de voorkeur aan het
antwoord dat voortkomt uit een vertrouwde acceptatie van de realiteit, verankerd in de wijze en levende traditie van de Kerk, die ons in staat stelt om
zonder angst de diepte in te gaan", zei hij.
´Het belangrijkste´, vervolgde de paus,´is de nabijheid tot God, dat is waar een priester ‘alle kracht
put die nodig is voor zijn dienstwerk.’. “Veel crises
in het priesterschap komen juist voort uit een armzalig gebedsleven, een gebrek aan intimiteit met de
Heer, de reductie van het geestelijk leven tot louter
religieuze praktijk”, zei de paus. Hij wees op de
eucharistische aanbidding, de devotie tot Maria, de
aanwezigheid van een sterke geestelijk leidsman
en het sacrament van de biecht als instrumenten
die nuttig bleken in zijn eigen priesterlijk werk.
“Om een goede relatie met God te hebben, is het
belangrijk om gedurende de dag momenten van
stilte te vinden”, merkte hij op. “In de stilte wordt
soms geen vrede maar leegte ervaren, maar dat
mag geen reden zijn om de stilte dus maar te mijden.”
Hij raadde de toehoorders ook aan om broederschap met andere priesters te zoeken. Dat betekent ‘bewust kiezen om samen met anderen heiligheid na te streven, en niet alleen.’
“De nabijheid van anderen helpt priesters ook het
celibatair leven met meer sereniteit te beleven”, zei
de paus. Hij ziet het celibaat als ‘een geschenk en als
middel tot heiliging dat vraagt om gezonde relaties,
relaties van ware achting en ware goedheid die diepgeworteld zijn in Christus’. “Zonder echte vrienden en
zonder gebed”, zei de paus, "kan het celibaat een
ondraaglijke last worden en een anti-getuigenis van
de schoonheid van het priesterschap".
Herders in de stijl van Jezus. Hij drong er bij de
priesters ook op aan om dicht bij de mensen te
staan. Hij benadrukte dat mensen op zoek zijn naar
‘herders in de stijl van Jezus’, niet naar ‘geestelijke
functionarissen’ of ‘heilige professionals’.
Priesters moeten daarom ‘moedige mannen zijn,
klaar om te naderen tot de mensen die pijn hebben
en hun een helpende hand te bieden’.

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Aartsbisschop SalvatoreFisichella, de voorzitter
van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de
Nieuwe Evangelisatie is verantwoordelijk voor de
organisatie van het jubeljaar (ook Heilig Jaar genoemd). Hij maakte recent bekend dat paus Franciscus het motto ‘Pelgrims van hoop’ voor het jubeljaar heeft goedgekeurd. Aartsbisschop Fisichella
ziet in dit jubeljaar na maanden van kwetsbaarheid
en angst door de coronapandemie ‘een kans om
relaties opnieuw op te bouwen en elkaar weer te
ontmoeten’. Hij herinnert eraan dat het in 2025 om
een’gewoon’ jubeljaar gaat. “In de geest van het
Bijbelboek Leviticus is het een tijd van bekering, van
rust, een tijd om een meer intieme relatie met God,
met jezelf en met de schepping aan te gaan.”
Mgr. Fisichella legde bij de presentatie van het motto uit dat geprobeerd is de betekenis van de hele
Jubileumreis samen te vatten. Hij merkt op dat de
gekozen woorden – pelgrims en hoop – beide belangrijke thema’s van het pontificaat van paus Franciscus vertegenwoordigen.”Er is nog zoveel werk te
doen in de komende twee jaar”, zei hij, waarbij hij in
het bijzonder verwees naar het Dicasterie dat hij
leidt en dat de organisatorische verantwoordelijkheid voor het evenement heeft gekregen. Er worden
miljoenen pelgrims verwacht in Rome en
mgr.Fisichella bevestigde dat de samenwerking met
de gemeente Rome, met de autoriteiten van de regio Lazio en met de Italiaanse regering in volle gang
is, zodat alles veilig kan verlopen en in overeenstemming met de capaciteit van de stad om bezoekers op de best mogelijke manier te ontvangen.
In 2015 was er een buitengewoon jubeljaar, het Heilig Jaar van Barmhartigheid, uitgeroepen door paus
Franciscus. Het komende jubeljaar vindt plaats volgens de norm om dit om de 25 jaar te vieren. Het
meest recente gewone jubeljaar vond plaats in het
jaar 2000, toen de wereld en de katholieke Kerk zich
voorbereidden om het nieuwe millennium in te gaan.
Het jubeljaar is een bijzonder jaar van genade,
waarin de Kerk de gelovigen de mogelijkheid biedt
om een plenaire aflaat te verkrijgen. Traditioneel
begint het jaar net voor Kerstmis en eindigt het op
Epifanie (Openbaring van de Heer/Driekoningen op
6 januari) van het volgende
jaar. De paus luidt het Heilig
Jaar in met het ritueel van
de opening van de Heilige
Deur
in
de
SintPietersbasiliek. Daarna worden de Heilige Deuren van
de andere pauselijke basilieken – Sint-Jan Lateranen,
Sint-Paulus buiten de Muren
en Sint-Maria Major – geopend en dit blijft zo tot het
einde van het jubeljaar.

(Bron: Kath. Nieuwsblad)

● Voorbereiding jubeljaar 2025 in gang gezet
onder het motto: ‘Pelgrims van hoop’

(Bron: Parochiebladenservice)

_________________________________________

13

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

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

Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33
● Kerkenraad
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter:
R.W.F. Hallema, tel. 4161264;
e-mail: rwf.hallema @ telfort.nl
Scriba: mw. J. de Jong-den Boer, tel. 2234350;
e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl
● Predikanten

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

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)

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.

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

● Kerk

▪ 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.

▪ 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

▪ 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.

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.

• Collectebonnen

▪ Doopbediening
U kunt contact opnemen met de doopassistent:
mw. Yvonne de Jong, tel. 06-28 6689 74 (graag na
20.00 uur); e-mail: y.jong8@upcmail.nl

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

▪ Preekvoorziening
dhr. Peter Hallema, tel. 06-46 90 76 40;
e-mail: : claudiahallema@t-mobilethuis.nl
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Hulpverlening

Nieuws van de kindernevendienst

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

Hallo jongens en meisjes.
Vanaf 6 maart gaan we op weg naar Pasen en
beginnen dan met het veertigdagentijdproject.
Het thema van dit jaar is: ‘Beloofd land in zicht’

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.

Iedere zondag van de veertigdagentijd staat een
verhaal uit het Oude of Nieuwe Testament centraal
over Pasen als feest van de bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld die God
ons beloofd heeft.
De verhalen uit het Oude testament gaan over
God, die de Israëlieten bevrijdde uit Egypte, waar
ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens, door
de woestijn, op weg naar het land dat God hun
beloofd had. Deze bevrijdingsdag noemden ze
voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest dachten ze aan de bevrijding terug.

Bij de diensten
● Ambts- en taakdragers

▪ 6 maart: dhr. Vos, dhr. Wols
Lector: dhr. Wols
Organist: dhr. De Rijke
Kerkoppas:
Kindernevendienst: mw. Langbroek
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: mw. Hallema, mw. Taphoorn, mw. Leeuwestein

In het Nieuwe Testament lezen we ook over Pasen
als feest van bevrijding. We lezen over Jezus, die
ons bevrijd heeft en dat wij, net als de Israëlieten,
op weg zijn naar het beloofde land: Gods nieuwe
wereld.
Naast de verhalen kijken we naar platen, zingen
liederen en maken verwerkingen. In de kerk komt
een kijktafel te staan, waarop van alles over het
project te zien zal zijn.
Ben je al nieuwsgierig geworden?

▪ 13 maart: mw. Vervat, mw. Van der Maar
Lector: mw. Van der Maar
Organist dhr. Sonnneveld
Kerkoppas:
Kindernevendienst mw. Langbroek
Beeld en geluid:dhr. Wols
Commissie van ontvangst: dhr. Vervat, mw. Berendsen, dhr. P. Hallema

Tijdens dit project is er elke zondag kindernevendienst, hoera! Na Pasen is er voorlopig kindernevendienst op: 8 en 22 mei, 5 en 19 juni en 3 juli.
Wij, als leiding, hebben er zin in en hopen dat jullie
dat ook hebben. Het zou fijn zijn als we elke week
met een groepje aan de slag kunnen.
Alle gezinnen met kinderen krijgen een veertigdagenboekje met verhalen, spelletjes, opdrachtjes
enzovoort. om thuis mee aan de slag te gaan. Lukt
het dus niet om er een zondag bij te zijn, dan kan
je thuis in je boekje werken.
Laten we een feest van Pasen maken! Tot snel,

● Kerkvervoer
Als vervoer nodig is kunt u hiervoor bellen op
vrijdagavond tussen zes uur en half acht voor:
6 maart:
13 maart:
20 maart:

Daan, tel. 06-49 68 03 79
Peter Hallema, tel. 06-46 90 76 40
Jaap Ottink, tel. 010-4 16 85 98

Leiding van de kindernevendienst.
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Bastiaan van Hamburg

In Memoriam

Op 15 februari overleed, op de leeftijd van 80 jaar,
dhr. Bastiaan van Hamburg. Velen kennen hem als
Bas en als vader van Mirjam.
Op maandag 21 februari waren we bij elkaar in de
Ommering in Spijkenisse om afscheid van hem te
nemen. Hoe kort geleden waren we daar ook samen om afscheid te nemen van Mia, zijn vrouw, de
moeder van Mirjam. Zij is, in wel hele korte tijd,
haar beide ouders kwijtgeraakt.
Bas en Mia waren zo ongeveer hun hele leven met
elkaar verbonden. Ze waren 14 jaar jong toen ze
elkaar leerden kennen, ze trouwden in 1963, en
toen Mia vorig jaar op hun trouwdatum overleed,
waren ze precies 58 jaar getrouwd.
Zo lang samen, zo lang verbonden….dan kun je
niet meer zonder elkaar.
Dochter Mirjam, en anderen die Bas van Hamburg
goed kenden, zagen dit overlijden wel aankomen.
Heimwee was het. Heimwee naar het gewone,
goede, vanzelfsprekende leven met zijn Mia.
In zijn werkzame leven werkte Bas bij Olivetti en
maakte daar de ontwikkeling van typemachine naar
computer mee. Hij werkte ook nog, via hetzelfde
bedrijf, voor het ministerie van WVC (Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur), om daar apparatuur
te repareren als er iets mis mee was.
Hij was een lieve, zorgzame vader. Mirjam ging,
vanaf dat ze een jaar of 10 was, regelmatig met
hem fietsen, ’s avonds na het eten. Dat hebben ze
een aantal jaren samen gedaan, en dat was altijd
heel gezellig.
Bas en Mia gingen graag samen met vakantie.
Naar Griekenland, naar Portugal, maar ook fietsen
in Nederland vonden ze heerlijk.
Bas had gevoel voor humor en kon duidelijk en
gevat uit de hoek komen. In dat gevoel voor humor
zaten Mirjam en hij aardig op één lijn. Ze verstonden elkaar zonder veel woorden.
Aan de andere kant kon hij ook tobben:. blijven
malen over dingen die hij diep doordacht. Vragen
over het leven na dit leven, en hoe het daar dan
eruitzag, daar waar zijn Mia nu was. Het was geen
probleem voor hem dat ik het antwoord ook niet
wist…. dergelijke antwoorden zijn ons immers niet
gegeven, en hij wilde het graag ‘gewoon’ kunnen
geloven. Dat was moeilijk.

Neeltje Konings-Roos
Op 14 februari overleed op de leeftijd van 90 jaar
mevrouw Neeltje Konings-Roos, Nel. Zij is geboren
als het oudste kind in Rotterdam Zuid. Na haar
kwamen nog drie broers en een zus. Ze was nog
geen negen jaar toen de oorlog uitbrak. Haar vader
is in die tijd naar Duitsland afgevoerd, maar hij kwam
wel terug.
Al kon zij goed de verhalen vertellen van de oorlog
en van later de watersnoodramp, zij zou zichzelf niet
gauw op de voorgrond stellen. Ze was bang om fouten te maken en kon daar behoorlijk zenuwachtig
door zijn. Ze liet het aan haar man over om de
gangmaker te zijn bij gezelligheid, en daardoor
groeide die rolverdeling misschien nog wel wat verder uit. Hij kon soms wel wat domineren, en zij liet
dat dan maar gaan. Daar zat niets verkeerds bij,
maar het gevolg was wel dat zij zich onzeker voelde
om zelf op de voorgrond te komen.
Zij had graag mensen om zich heen. Dat gold natuurlijk voor het eigen gezin, tot op het laatste toe
trouwens. Kom je koffie drinken? En dan ging het
natuurlijk vooral om de gezelligheid. En als het even
kon ook wat te eten halen, samen lekker gezellig.
“O, ga je nu alweer weg? Blijf je niet nog even?”
Maar we hebben daar ook in mogen delen als leden
van de kerkelijke gemeente, in elk geval de jaren dat
zij in de Cloese woonde en we onder meer bij haar
thuis samen kwamen om avondmaal te vieren. Dat
was altijd een gezellige gebeurtenis, waarbij je kon
merken dat ze graag tussen de mensen was.
Op zulke momenten kon je aan haar niet merken dat
ze in wezen erg onzeker was, gauw nerveus en inderdaad bang om fouten te maken. Laat haar maar
gezellig doen, dan heeft ze daar niet zo’n last van.
Ze zorgde ervoor dat ze scherp bleef. Ze bleef bij
met nieuws en actualiteit. Daarnaast hield ze zich
scherp door te blijven puzzelen en door haar contacten altijd goed bij te houden.
Alle liederen bij de begrafenis zijn door Nel zelf aangedragen. Ook de bijbelteksten heeft zij opgeschreven. Deze teksten zijn gebruikt bij haar huwelijk, en
daarom vond zij ze de moeite waard om ook nu bij
haar afscheid te gebruiken. Met die woorden is Nel
aangespoord om haar weg met Chris vol goede
moed te beginnen en tot het einde te gaan.
In de keuze van deze bijbelteksten proeven we het
vertrouwen dat Nel in haar leven heeft gehad dat zij
door God wordt geleid en dat ze er niet alleen voor
heeft gestaan. Zo heeft ze zich in haar leven sterk en
beschermd gevoeld.
Zo konden we haar in Gods hand leggen, in het vertrouwen dat zij daar geborgen is. Moge dat troosten
in de tijd die komt.
Ds. R,J, Wilschut

We lazen een stukje van psalm 42. Over het hert
dat verlangt naar water. Die woorden die uitmonden in verlangen van de ziel naar God. Dat verlangen is eigenlijk ook een soort heimwee. Maar dan
een heimwee naar iets wat we ten diepste niet
kennen. Waar we niet echt van weten. Verlangen,
diep verlangen, van onze ziel, naar God.
Deze God, die uit liefde voor zijn mensen, zijn
Zoon Jezus Christus heeft gegeven. Om voor ons
te leven, te sterven en weer op te staan uit de
dood. Om voor de mensen het eeuwig leven bereikbaar te maken.
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• Collecten

Dat leven waarnaar we heimwee kunnen hebben.
waarnaar we kunnen verlangen. Uit genade.
Aan deze God hebben we Bas toevertrouwd. En
we bidden dat Hij Mirjam, en alle anderen die pa,
Bas zo zullen missen, troostend nabij zijn.

▪ 6 maart - Eerste zondag Veertigdagentijd - Met
zusters werken aan voldoende eten in Rwanda
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij
Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van
ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit,
ziektekostenverzekering en de school voor mijn
drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor
moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben
hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat
vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt
hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger
verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en
bananen, nu veel meer gewassen: aubergines,
paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij
ieder jaar op een andere plek zet. Ook weet hij nu
hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door; ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters
kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro.
Daarvoor vragen we uw bijdrage in de kerkcollecte
of via: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

Ds. V.E. Huls

DiacoNieuws
● Paasgroetenactie 2022

De scherven van mijn leven

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse
gevangenen in het buitenland.
Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het
kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten.
Zoals Harma toelicht: “Het beeldt Gods licht uit dat
schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad
staat voor de helende kracht van God. Hij maakt
alles weer nieuw.”

▪ 13 maart - Tweede zondag Veertigdagentijd.Kerk zijn doe je met elkaar
Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in
hun eigen omgeving. ‘Er zijn’ voor anderen en iets
doen voor mensen die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Zoals de ‘Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere’. In een taalcafé
geven vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelingen. Gemeenteleden en
vluchtelingen
genieten
van gezamenlijke maaltijden. Op vrijdagochtend
kun je buurten in de kerk,
onder het genot van koffie of thee. Toen dat in
coronatijd niet mogelijk
was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk
in. Met deze activiteiten
wil de kerk in Almere diaconaal en betekenisvol
aanwezig zijn in de wijk.
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse
gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale
presentieplek in Almere.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op:
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte diaconaat maart. Meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen 6 maart en 13 maart
liggen de kaarten voor u klaar in De Aanbouw.
U hoeft alleen een postzegel te plakken op de onderste kaart die de gedetineerde zelf naar iemand
kan sturen.
Op de bovenste kaart kunt u een groet of bemoediging schrijven die de gedetineerde zelf naar iemand kan sturen.
U kunt de kaarten uiterlijk 13 maart in de kerk
brengen of laten ophalen.
De diakonie verzamelt de kaarten en alles gaat met
de post in een envelop naar Utrecht. Daar worden
de kaarten verdeeld over de gevangenissen in Nederland aan de pastors. Die delen ze met Pasen uit
aan de gedetineerden.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een
kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks
op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt, mag u ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te
vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.We
hopen dat velen van u zullen meedoen!

Deze beide collecten worden door de diaconie van
harte aanbevolen.
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Vanuit de Aalkaar pastorie

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Vrij op vrijdag en zaterdag

Wat hebben we ernaar uitgezien: dat we weer zónder aanmelden en mét koffiedrinken bij elkaar zouden mogen komen. Dat alles weer terug zou gaan
naar ‘normaal’. Al zal het vast wel even wennen
zijn, om zonder mondkapje naar binnen te gaan.
om zelf te bepalen waar u gaat zitten en….om
weer náást iemand te gaan zitten. Zomaar weer
met iemand praten. Als u dit leest hebben we al
één zo’n soort ‘normale’ dienst achter de rug.
En daar gaan we gewoon mee verder.
Deze nieuwe oude gang van zaken, op zo korte
termijn, heeft een paar mooie, positieve gevolgen.
We gaan weer soep eten in de Veertigdagentijd.
Het eerste gevolg is, dat de IAC in allerijl zijn begonnen met de voorbereidingen van de soepmaaltijden.
Een tweede gevolg van alle versoepelingen is dat
we ook weer een volledig normale Stille Week zullen kunnen beleven met elkaar. Er zullen weer drie
Vespervieringen gehouden worden, een Avondmaalsviering op Witte Donderdag en een Goede
Vrijdagdienst. We zullen weer een samenzijn hebben op Stille Zaterdag. En ja, dat Paasfeest…. tegen die tijd is iedereen wel zo’n beetje weer gewend om ter kerke te gaan…..toch?!!! Dus dat
Paasfeest, dat wordt een feest….. dat z’n weerga
niet kent. Zet u maar schrap!!!!
Meer details over de IAC-activiteiten leest u in het
collectieve deel van dit blad.

Zoals u vast al heeft meegekregen heb ik een aantal dagen in isolatie doorgebracht vanwege corona.
Ik ben geboosterd en waarschijnlijk daardoor ben ik
niet erg ziek geweest. Ik durf de beschikbaarheid
van het vaccin toch gerust een zegen te noemen,
zoals zoveel medische mogelijkheden beleefd mogen worden als een van de vaardigheden die God
de mens schenkt.
Maar het betekent nogal wat als je in isolatie bent,
ook al heb je geen (ernstige) klachten. Ik testte
eerst thuis positief. Toen moest ik twee dagen
wachten op de uitslag van de officiële test. Die was
negatief, dus alle afgezegde afspraken hadden
achteraf gewoon door mogen gaan en ik kon gewoon voorgaan op 13 februari. Maar een paar dagen later was het toch echt raak, ditmaal getest
vanwege opkomende verkoudheidsklachten.
Op 20 februari kon dankzij de techniek in de kerk
de dienst gewoon plaatsvinden, zij het met de beperking dat de viering van het avondmaal niet kon
doorgaan. Maar de klachten duurden zo lang dat ik
niet met een goed geweten kon voorgaan in de
uitvaart op maandag. Gelukkig dat Jan Heutink de
rol op zich nam om mijn woorden uit te spreken
maar ik mocht zelf nog niet onder de mensen komen, zeker niet zo’n grote groep.
Al met al heb ik besloten pas na mijn vakantie weer
mensen op te zoeken; pas op de eerste dag van
mijn vakantie zijn de tien dagen om die je in acht
moet nemen als je nog klachten hebt. “Alle bommen en granaten” – mag een dominee het zo uitdrukken, in de woorden en symbooltjes van een
bekende stripfiguur? Nou ja, dat is de richting van
mijn gevoelens.
Maar ik realiseer me heel goed dat ik niet veel te
klagen heb gezien de manier waarop corona de
afgelopen twee jaar heeft huisgehouden - en veelvuldig ook u heeft thuisgehouden.

U krijgt allemaal de hartelijke groeten van Coby
Bouman. Zij is gedurende de afgelopen tijd verhuisd naar Woon-Zorgcentrum de Vijverhof in Capelle a/d IJssel en woont daar dicht bij haar kinderen. Ook kerkelijk is ze overgeschreven, en afgelopen week was ik bij haar om afscheid van haar te
nemen. En natuurlijk ook om haar te bedanken
voor alles wat ze voor zovelen van ons in de gemeente hier in Hoogvliet heeft gedaan en betekend.
“Doe ze allemaal de hartelijke groeten maar”, zei
ze, toen ik wilde weggaan, “en zeg maar dat ik het
hier heel goed heb”. Waarna we afspraken dat ik
dit via het kerkblad aan u allemaal zou overbrengen. Bij deze dus.
Mocht u haar nog eens een kaartje willen sturen,
dan volgt hier het adres:

Al spreek ik geen mensen, huiswerk kan altijd
doorgaan. We zijn ons namelijk aan het voorbereiden op de 40-dagentijd. Een tijd waarin we toeleven naar het Paasfeest, een tijd van inkeer. Wat de
kerkdiensten betreft, al het materiaal voor het kindernevendienstproject is ontvangen en we zorgen
ervoor dat iedereen dat in de kerk en thuis kan
meebeleven. Wat gesproken of gezongen wordt is
voor iedereen thuis te horen, de platen die we hierbij gebruiken zijn via de uitzending uit de kerk te
zien.
Daarnaast zijn er de soepmaaltijden en de activiteiten in de Stille Week. Daarover leest u ongetwijfeld
meer elders in dit kerkblad.
Ik wens u goede weken toe!
Ds. Robert Wilschut

Mw. C. Bouman-Korpershoek, Woonzorgcentrum
‘De Vijverhof’, kamer 236,
Reigerlaan 251, 2903 LJ Capelle a/d IJssel

Bij deze genoemde zaken wil ik het voor dit kerkblad maar eerst even laten. Ik hoop u meer en
meer keren te ontmoeten, bij alle activiteiten die
weer op stapel staan. En ik wens u, vanuit de pastorie, Gods zegen en nabijheid toe.
Ds. Viola Huls
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verbonden is met de belangrijkste focus van de
Protestantse Kerk voor de komende jaren: toekomstgericht kerk-zijn.

Het is bijna zover…

Ook wordt er in ieder nummer aandacht besteed
aan een moment in het kerkelijk jaar.

Beste Zusters en broeders op de dag dat ik dit
stukje tekst schreef waren er nog exact 53 dagen
te gaan voordat het zover is. Tegen de tijd dat u dit
leest in het kerkblad duurt het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog minder dan
45 dagen voordat het zover is.
Wat is er dan zult u zich afvragen. Dat zal ik u vertellen, de tijd vliegt en voordat we het in de gaten
hebben is het weer Pasen. Ja u leest het goed dan
is het weer Pasen
Wist u dat het al meer dan 2 jaar geleden is dat we
met elkaar uitbundig Pasen vierden?
Natuurlijk hebben we ook in de coronatijd Pasen
gevierd, maar dat moesten we vanwege alle beperkingen ingetogen doen. Nu alle coronamaatregelen zijn vervallen willen we Pasen weer graag
zeer uitbundig vieren. Vieren zoals we dat in 2019
deden met allerlei heerlijke taarten, luchtige cakes
en zalige koeken, oftewel met al die lekkere baksels van uw hand . Waarom dan toch al die haast
en schrijven we nu al over Pasen? Dat is omdat de
tijd supersnel gaat en iedereen het (na het wegvallen van de coronabeperkingen) weer heel druk heeft
en u wel tijd genoeg moet hebben om weer lekkere
recepten op te zoeken, daarom
Rein Hallema

#protestant is de opvolger van de magazines
woord&weg, Diakonia (voor diakenen) en Jong
Protestant (voor jeugdwerk). Een belangrijke reden
voor het samenvoegen van de bladen is dat in
steeds meer gemeenten ambts- en taakdragers
gezamenlijk optrekken.
Kerk zijn doe je immers samen. En dat gaat beter
als je van elkaars werk op de hoogte bent, samenwerkt en elkaar kunt inspireren.
Informeren en inspireren
#protestant wil de werkers in de kerk informeren en
inspireren om hun taak goed toegerust en met plezier te kunnen uitvoeren. Met interviews, reportages en achtergrondverhalen, maar ook met goede
ideeën, praktische tips en leuke weetjes vanuit
plaatselijke gemeenten en de dienstenorganisatie.

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

▪ Personalia: zie bladzijde 19.

Toekomstgerichte thema’s
Het thema van het eerste nummer is ‘Jonge generaties’. Verschillende bijdragen zijn hieraan gewijd,
zoals een reportage uit de Protestantse Gemeente
Bergen op Zoom waar in zo’n 20 jaar tijd alle jongeren uit de gemeente verdwenen. De gemeente
zoekt opnieuw de verbinding en zet daarbij de jonge generatie voorop: wat wil zíj?

▪ Giften en collectegeld (contant)

Diaconie - algemeen:
€ 50,00 van NN via ds. Huls
€ 20,00 van NN via mw. Van Delft
€ 5,00 van NN via mw. Hoogerwerf
Kerk - algemeen
€ 50,00 van NN via ds. Huls
€ 5,00 van NN via mw. Hoogerwerf
€ 10,00 van NN via mw. Van Reede van
Oudtshoorn
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________

Gerdien Bertram-Troost, hoogleraar Onderwijs in
levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief
aan de PThU, ziet kansen als jongeren kunnen
meebouwen aan de kerk van morgen.
Gratis abonnement
#protestant verschijnt 4 keer per jaar, in februari,
mei, augustus en november.
Het nummer dat in mei verschijnt, gaat over samenwerking en het nieuwe jaarthema.

#Protestant
Op 19 februari is het eerste nummer van het magazine #protestant verschenen. Dit gratis vakblad
voor ‘werkers in de kerk’ verschijnt vier keer per
jaar. Elk nummer is gebaseerd op een thema dat

Een abonnement op het magazine is gratis; zie:
www.protestantsekerk.nl/nieuws

____________________________________
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Medische

zorg

Soepmaaltijden voor

Stichting Kinderhulp Togo

Onderwijs

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

Reserveringen:

tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
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KERKBLAD VOOR HOOGVLIET
Aanmelding als nieuwe abonnee: € 23,00 per kalenderjaar
(Lopend jaar per: 1 april: € 16,00; 1 juni: € 11,00; 1 september: € 6,00; na 1 november: gratis)

Strook sturen aan de administratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet of in de brievenbus stoppen
bij secretariaat Mariakerk). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl
Ondergetekende: .............................................................................................................................................
adres: ...................................................................................................................... .........................................
postcode/woonplaats: ................................................................................ telefoon: ......................................
e-mail: ......................................................................................................
IBAN-betaalrek.: .......................................................................................
abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.

Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

