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Maar elke morgen weer opnieuw
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de lente breekt ook nu weer door
en Zijn schepping zal Hem prijzen!

Betalingen aan:

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

En eens daar op die heuvel
veranderde de dag in nacht
toen de Zoon van God
streed met de duivelse macht.
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Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
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Want het graf is open, de steen is weg
Jezus is opgestaan en leeft
en heel het duistere boze rijk
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Privacy
De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de persoonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de
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"Ik heb de wereld overwonnen"
spreekt de levende Heer;
"vrees niet en wees niet bang
Ik breng in hun lot een keer!"

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

Hengstman-van Olst, Els
(www. gedichtensite.nl)
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Pasen 2022
Ik wil het niet, de bezinning in het kerkblad beginnen bij de agressie in Oekraïne.
Ik wil het niet, de kans dat Pasen wordt vertekend door deze zinloze oorlog.
Ik wil het niet.
Maar net als de voorgaande weken, het kan niet anders. We kunnen er gewoon niet omheen, niet
doen alsof er niets aan de hand is. Natuurlijk, iedereen heeft ook behoefte aan een plek waar de
oorlog niet alles overheerst. Natuurlijk, het nieuws is alomtegenwoordig via TV, internet en kranten
en dan wil je wel eens iets anders. Maar het is niet anders. Niet nu.
In Trouw werd vorige week de behoefte geuit om niet in alle omstandigheden weer met de oorlog
te worden geconfronteerd. Er is een dagelijkse puzzel te vinden in die krant, waar in de omschrijvingen nogal eens wordt teruggegrepen op recente artikelen in de krant. Kunnen jullie alsjeblieft bij
de puzzel de oorlog buiten beschouwing laten, was de verzuchting van een briefschrijfster. Een
vraag die serieus werd behandeld, maar het laatste woord was: nee, dat gaat niet lukken want de
actualiteit gaat nooit weg uit de puzzel.
Dus ook in de bezinning over Pasen 2022 kunnen we niet om deze actualiteit heen.
Maar dan wijs ik op een karakter van vrijwel alle bijbelse feesten.
Zo’n feest is een reactie op het tegenovergestelde.
▪ Wanneer Israël het Pesachfeest viert is dat om jaar-in-jaar-uit te gedenken hoe vreselijk het allemaal was in de slavernij van Egypte. Juist als contrast en tegenwicht tegen al die vreselijkheden
wordt er
hartstochtelijk feest gevierd.
▪ Wanneer Israël het Wekenfeest viert (zeven weken na Pesach) is dat een in wezen een oogstfeest. En al wordt hierbij ook het ontvangen van de Thora gevierd, bij een oogstfeest gaat het natuurlijk ook om de realiteit dat de oogst wel eens heel erg kan tegenvallen. Als contrast tegen de
misoogst en
contrast tegen de wetteloosheid wordt het feest gevierd met een dankoffer aan God.
▪ Het Loofhuttenfeest wordt gevierd bij de afsluiting van het hele oogstseizoen. De belangrijkste
betekenis ligt aan de herinnering aan de tocht van Israël door de woestijn. Ook toen moest men
het zien te redden met gammele tentjes en was er grote behoefte aan bescherming. In latere tijd is
juist ook het Loofhuttenfeest herinnering geworden aan de steeds weer terugkerende noodzaak
om te vluchten. Het feest is een tegenwicht tegen een geschiedenis vol onzekerheden en kwetsbaarheid.
▪ Chanoeka is een feest dat niet in de bijbel wordt genoemd. Hierbij wordt de overwinning van de
Makkabeeën op de Syrische koning Antiochus in het jaar 165 voor Christus gevierd. Het verhaal
draait erom dat er alleen vervuilde olie te vinden was na de strijd tegen de Syrische koning, totdat
men een kruik reine olie vond. Het was genoeg om de negenarmige kandelaar, de menora 1 dag
te laten branden, maar door een wonder bleef het licht 8 dagen branden. Zo herinnert het aan het
wonder dat nodig was om te ontkomen aan de uitzonderlijk wrede overheerser die Antiochus was.
▪ En het Poerimfeest is voluit verbonden aan het boekje Ester. Dat feest wordt gevierd omdat het
de tegenstanders van de joden niet gelukt was om hen uit te roeien. Het scheelde niks, de “wet
van Meden en Perzen” die zou leiden tot de moord op alle joden werd krachteloos doordat de joden toestemming kregen om zich te verdedigen en moet je eens zien waar dat op uitliep – op feest
dus, uiteindelijk.
Ik weet dat de strijd in Oekraïne nog niet voorbij is. Nog is het te vroeg. Maar laten we dit jaar toch
maar weer Pasen vieren, als verzet tegen alles en iedereen die dood en verderf menen te mogen
zaaien.

Zo vieren we ook in 2022 bij het feest van Pasen dat de dood niet het laatste woord heeft, en
dat Jezus voorgaat op de weg naar het leven. Moge dat bemoedigen in alle omstandigheden.
Ds. Robert Wilschut
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KERKDIENSTEN
VIERINGEN IN DE

ZONDAG 3 APRIL 2022
Vijfde zondag Veertigdagentijd

‘STILLE WEEK’

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

MAANDAG 11 APRIL
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur (O) Oecumenische vesperviering
voorganger: dhr. Harry Wols
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
10.00 uur Pater Y. Konchenko, Eucharistieviering

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Mw. L. Janssen-Impens
woord- en communieviering
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ vrijdag
19.00 uur Boeteviering
--------------------------------------------------------------------

DINSDAG 12 APRIL
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur (O) Oecumenische vesperviering
voorganger:
mw. Leny JanssenImpens
WOENSDAG 13 APRIL
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur (O) Oecumenische vesperviering
voorganger: dhr. Léon Janssen

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-WD: hulp aan kinderen in Moldavië
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

DONDERDAG 14 APRIL
Witte Donderdag
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur Ds. V.E. Huls,
dienst van Schrift en Tafel

ZONDAG 10 APRIL 2022
Palmpasen

Collecte HA: Kinderen in de Knel

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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
19.00 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering
VRIJDAG 15 APRIL
Goede Vrijdag
Dorpskerk – Achterweg 10
19.00 uur Ds. V.E. Huls

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Pater Y. Konchenko, Eucharistieviering
m.m.v. Kinderkoor B-UNO
14.00 uur Pastor C. Eba'a, eucharistieviering voor
de Antilliaanse gemeenschap
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ vrijdag
19.00 uur Kruiswegviering
--------------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
13.00 uur Pater Y. Konchenko
Kruisweg voor de kinderen
15.00 uur Dhr. en mw. Janssen-Impens
Kruisweg
19.00 uur Pater Y. Konchenko, Diaken S. Lokken
H. Kruisverering
ZATERDAG 16 APRIL
Stille Zaterdag / Paaswake
Dorpskerk – Achterweg 10
18.00 uur Sobere maaltijd, aansluitend:
19.00 uur Ds. R.J. Wilschut, korte viering

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN-JOP: Paaschallenge
3. Vervanging buitenramen kerk
R.K.: Eigen parochie

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
21.00 uur Pater Y. Konchenko, Diaken S. Lokken
Paaswake
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Agenda

ZONDAG 17 APRIL 2022
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice'
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkoppas
Kindernevendienst

Centrale agenda
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 Pastor F.H. Wijnen
woord- en communieviering

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

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-WD: Libanon: 2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
R.K.: Eigen parochie

• 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 Zonnebloem’

Vooruitblik:

ZONDAG 24 APRIL 2022

Zo. 10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO
19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim”

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

Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”
Di. 10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan
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’

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

● Actueel

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

Donderdag 31 maart
Interkerkelijke Activiteiten Commissie Veertigdagentijd (O).
18.00 uur Mariakerk. Sobere soepmaaltijd;
opbrengst voor een project in Togo..
Zaterdag 2 april
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 3 april
11.00 uur Mariakerk. Voorbereiding H. Vormsel (K).
Maandag 4 april
14.00 uur. Uitzending vanuit de Dorpskerk met
een
gevarieerd
programma
(via:
www.kerkhoogvliet.nl).
Dinsdag 5 april
14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
Woensdag 6 april
11.00 uur Dorpskerk. Paasviering voor ouderen;
organisatie: Protestantse Vrouwendienst (P).

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
RK
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

De redactie
wenst alle lezers
een gezegend Paasfeest
__________________________________
Voorplaat

Wandtapijt ‘Christus herrezen ’uit de Priorij ‘Regina
Pacis’ van de Benedictinessen te Schoten (B)
(met schriftelijke toestemming opgenomen)

__________________________________
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19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizé
gebedsviering (O).
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
Donderdag 7 april
Interkerkelijke Activiteiten Commissie Veertigdagentijd (O).
18.00 uur De Aanbouw . Sobere soepmaaltijd;
opbrengst voor een project in Togo.
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Zaterdag 9 april
9.30 - 11.30 uur Mariakerk. Sam’s kledingactie.
14.30 uur Dorpskerk. Benefietconcert ten
bate van hulp aan Oekraïne.
19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).
Woensdag 13 april
15.00 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).
Donderdag 14 april
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet'
(O).
Dinsdag 19 april
14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
Woensdag 20 april
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).
Donderdag 21 april
13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

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

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 (tijdelijk afwezig)

Bijbelleesrooster
zondag 3 april
maandag 4 april
dinsdag 5 april
woensdag 6 april
donderdag 7 april
vrijdag 8 april
zaterdag 9 april

Johannes 15:18-27
Johannes 16:1-11
Johannes 16:12-24
Johannes 16:25-33
Johannes 17:1-12
Johannes 17:13-26
Jeremia 26:1-9

zondag 10 april
maandag 11 april
dinsdag 12 april
woensdag 13 april
donderdag 14 april
vrijdag 15 april
zaterdag 16 april

Jeremia 26:10-24
Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Johannes 18:1-27
Johannes 18:28–19:30
Johannes 19:31-42

zondag 17 april
maandag 18 april
dinsdag 19 april
woensdag 20 april
donderdag 21 april
vrijdag 22 april
zaterdag 23 april
zondag 24 april
maandag 25 april

Johannes 20:1-18
Johannes 20:19-31
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Psalm 114
Jeremia 30:1-11
Jeremia 30:12–31:1
Jeremia 31:2-14

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
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Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

▪ De Zonnebloem’, Afdeling Hoogvliet.
Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburg, tel. 4723828.
Secretaris: mw. J. Hage, tel. 4169693
e-mail: zonnebloemhoogvlietsecretaris@gmail.com
Penningm.: dhr. A. Wakkermans, tel. 06-13046541;
bankrekening: NL38 RABO 0302 8300 73.
▪ Stichting Wijkbus Hoogvliet/Pernis
Middenbaan Noord 43, 3191 EM, tel. 010-760 22 33;
bereikbaar: maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur;
e-mail: swhp@hotmail.nl
▪ Klusjes? Graag! Heeft u kluswerk voor binnen of
buiten? Dan kunt u bellen met de heer Jasja Arzumanian:
telefoon 4720068 of 06-51019423

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

_____________________________________

Dank
“Namens mijn vrouw- zij kan het zelf niet
meer - wil ik u bedanken voor de mooie
bos tulpen die zij op 13 maart in de
Breede Vliet bezorgd kreeg namens de
kerk. Wat een verrassing!
De bloemen staan nu naast haar rolstoel
en met haar minimale zicht, kan zij genieten van de prachtige kleuren van het
boeket.
A. Eijkelenboom

Jubileumconcert Rejoice 30+
● Opbrengst
Op 12 maart is
het jubileumconcert
van
het Christelijk
gemengd koor
Rejoice eindelijk doorgegaan. Zo vlak na de coronaperikelen zat de kerk aardig vol, en met
de wetenschap dat er nog meer dan 150
aansluitingen hebben meegekeken via
de streamingdienst, kunnen we toch
spreken van succesvol optreden. Het
concert werd begeleid door zowel Vincent van Dam, piano en orgel, als door
Noortje van Middelkoop, panfluit.
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Ook hebben beide voor mooie muzikale intermezzo’s gezorgd.
Zoals gezegd, na het concert, is de totale opbrengst van de collecte t.- € 500,00 - gedoneerd
aan giro 555 t.b.v. Oekraïne.

En als je het over ‘vuur’ hebt, dan waag je het de
naam Vincent van Dam uit te spreken, zelfs als
leek. Zijn naam staat borg voor vlammende recitals
en laat nu Rejoice het geluk hebben om in perfecte
harmonie met hem hun optredens nog meer glans
te geven. Hij staat zijn mannetje en niet alleen als
organist, dat bleek. Voorzitter Aad Hoogerwerf
smeet hem voor de leeuwen door aan te kondigen
dat Vincent wel ‘eventjes’ de meerwaarde van het
nieuwe orgelstuk aan de menigte zou uitleggen. En
ondanks de protesten van onze ‘pijpen-juichenlatende’ musicus, die opmerkte dat hij voor speeches niet gemaakt was, bleek hij toch op dat gebied wel degelijk zijn mannetje te kunnen staan en
dat ook nog zonder ‘briefje’. Een spraakwaterval
die nauwelijks afgeremd kon worden, maar uiteindelijk liet hij als vanouds het gebouw met deze fantastische orgeluitbreiding weer zinderen en op haar
grondvesten doen trillen. Tot in Spijkenisse moeten
de juichende klanken te horen zijn geweest (maar
dan wel via www.kerkhoogvliet.nl dan zoeken op ‘
Dorpskerk Hoogvliet!).

● Terugblik
12 maart 2022 om 20.00 uur was het eindelijk zover. Na een dikke twee jaar beperkt te zijn geweest
door ‘corona’ (nota bene ook het Italiaanse woord
voor kroon), kon uiteindelijk een (ongevaarlijke)
kroon op het werk gezet worden in de goed gevulde Dorpskerk.
Vanaf de achterste plaats had ik een mooi overzicht om klanken en beelden te absorberen. De
ongetwijfeld heftige oefenavonden vooraf leidden
tot oorstrelende klanken en oogstrelend waren de
geconcentreerde koorledentoetjes en bovenal de
monden die tot voor kort eindelijk weer eens wagenschuurwijd open mochten. Het resulteerde tot
een vroeg ‘feel good’ en lentegevoel in de kerk. Het
ademloze publiek en het ‘herboren uit restricties’
koor konden zich allebei onbelemmerd verheugen
op een nieuwe uitdagende toekomst. Onder het
motto voor zowel koor als publiek: ‘Do you really
want to rejoice; Rejoice is the best choice!’
Maar wat is een koor zonder(bege)leiding? Een
hok met kippen en kakofonische hanen, die de weg
kwijt zijn. Gelukkig was Ingrid Luijten-Poort er als
de kippen bij om met soepele slag de variëteit van
zangpartijen te dirigeren, zodat het koor zich enthousiast ook ‘actueel feestelijk’ kon manifesteren.

Kortom het was een waar feest, waarnaar nog lang
teruggekeken kan worden om enkele redenen en
wel .. het is een feest om al 32 jaar met elkaar te
mogen zingen, een bijzonder prettig geluid voort te
brengen en daarbij gebruik te mogen maken van
een zeer deskundige dirigente en twee musici en
last but not least, na een dikke 2 jaar isolatie weer
volop los te mogen gaan. Tijdens dit spektakel mag
niet vergeten worden dat dominee Robert Wilschut,
die dreigt met emeritaat te gaan, zijn plaats als
toekomstig technisch digitaal expert veilig stelde
door in samenwerking met Marijke Dirven ook voor
de thuiszitters deze waarlijke happening op voortreffelijke wijze via de kerk tv realiseerde.

Uiteraard was ik op de achterbank niet in staat
haar wenkbrauwenspel te observeren in die momenten dat er enige fronsende dreiging vanuit ging
in het geval er sprake was van een geringe muzikale ontsporing. Mocht dat zo zijn geweest, ik heb
ze niet geregistreerd… Maar er was meer! Naast
onze lokale jubilerende gouden kelen was er nog
een extra element dat bijdroeg aan het ‘Erato’
feest, namelijk Euterpe. Erato is de muze van het
lied, de hymne Euterpe echter van het fluitspel. In
dit geval werd de ‘Panfluit’ niet door die boze sater
en bosgod Pan bespeeld, maar door de lieftallige
aardse nimf Noortje van Middelkoop. Ze bewoog
zich door de kerkzaal en betoverde ons met zoete
klanken en wist zowaar de goegemeente te motiveren om zich heen te speuren naar diverse vogels
die plotseling door de kerk leken te fladderen. Nou
ja zweven is een beter woord. Dat scenario creëerde ze door met getuite lippen over de openingen
van de panfluit te dansen. Pure bijna esoterische
magie die de aanwezigen in de ban bracht, zodat
men zich in het Ruigeplaatwoud waande. De nauwlettende lezer zou nu denken ‘Er wordt iemand
vergeten….’’. Geenszins! Want als er op de bewuste avond nog iets duidelijk werd gemaakt dan was
dat de ‘vuurdoop’ van het nieuwe orgelelement of
hoe die aanvulling ook mag heten.

Een anonieme (en dat wil ik na deze laatste gewaagde opmerking zo houden) toeschouwer. Ama
nescire - Barba non fecit filosofum, sed: In cauda
venenum.
(Naam auteur bij redactie bekend)

Interkerkelijke
Activiteiten Commissie
(Secr.: Platte Driedijk 49 3194 KC)

● Soep…soep….soep….soep….soep…soep
De laatste soepmaaltijd in deze veertigdagentijd is
op 7 april in De Aanbouw om 18 uur.
Eet u liever thuis, dan kan de soep
ook bij u thuis gebracht worden,
Daarvoor kunt u zich aanmelden op
tel. nr. 010-4382325; laatste aanmelddag is dinsdag 5 april. Deze week kunt u kiezen uit tomatensoep en kippensoep. De opbrengst
gaat naar de Stichting Kinderhulp Togo.
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● Gehoorapparaten gevraagd
Dan is er nog een manier waarmee u de kinderen
in Togo kunt helpen, namelijk met uw oude gehoorapparaat. Wellicht heeft er meerdere in een
kast of laatje liggen. U kunt ze in het bakje doen
dat achter in de kerkstaat De apparaten worden
opnieuw afgesteld en zonodig gerepareerd. Een
kind kan er nog heel veel plezier van hebben!

De oecumenische kerkdienst is uiteraard voor iedereen toegankelijk, maar wel gericht op lopers en
hun supporters van de ‘NN Marathon Rotterdam’ en
belangstellenden.
De dienst zal internationaal georiënteerd zijn, zodat
ook buitenlandse deelnemers de dienst kunnen volgen. De organisatie van de ‘NN Marathon Rotterdam’ ondersteunt deze dienst, die onderdeel uitmaakt van het gehele marathonprogramma in het
marathonweekend.
De dienst wordt geleid door de pastores Gerda Martens, die ook de marathon zal lopen, en ex- marathonloper ds. Guus Koelman. Medewerking verleent
het Jongerenkoor JOKO uit Krimpen aan den IJssel
onder leiding van Ties Kragten.
Na afloop is er gelegenheid ook iets te drinken: koffie, thee, of fris. Dé plek om elkaar verder te ontmoeten, verwachtingen en loopervaringen uit te
wisselen. Voor een echt goede voorbereiding kan
deze dienst natuurlijk niet worden gemist!

● Vespers
Mist u in de Goede of de Stille week het oecumenisch samenzijn, zoals bij de soepmaaltijden? Dan
is er goed nieuws voor u. De I.A.C. organiseert weer
vespervieringen op 11,12, en 13 april in de Dorpskerk aan de Achterweg.
U bent van harte welkom om mee te komen bidden
en zingen in de kerk. Maar als u naar de website
van de Dorpskerk gaat, kunt u ook vanuit thuis mee
bidden en zingen.
Op 11 april is de voorganger Harry Wols,
Op 12 april: Leny Janssen-Impens
Op 13 april Léon Janssen.
Mooi dat we ons samen biddend kunnen voorbereiden op de Stille of Goede week daarna.

Oekraïense stripbijbels gratis

Leny Janssen-Impens

Oecumenische Marathonkerkdienst
De 41e ‘NN Marathon Rotterdam’ gaat
op zondag 10 april van start.

Gemeenten kunnen bij de Bijbelvereniging gratis
exemplaren van kinderstripbijbels in het Oekraïens
bestellen.
De afgelopen weken heeft de Bijbelvereniging al
900 exemplaren van het Nieuwe Testament en
1.500 kinderbijbels verspreid in het Oekraïens.
“Maar er is vraag naar meer”, aldus Jaap van Middendorp namens de Bijbelvereniging.
“Hoewel de levertijden momenteel oplopen, waren
wij er gelukkig kunnen wij 5.000 kinderstripbijbels
(‘Het verhaal van Jezus’) binnenkrijgen. We stellen
die graag beschikbaar aan lokale kerken. Met name aan die gemeenten die momenteel Oekraïense
vluchtelingen opvangen.”

De avond ervoor, op zaterdag 9 april om wordt om
19.00 uur in de Citykerk Het Steiger, Hang 18 in
Rotterdam weer een oecumenische Marathonkerkdienst gehouden. De dienst is ook omschreven als
een ‘spirituele warming up’ en biedt iedere loper of
supporter van binnen en buiten de stad een moment
van bezinning, voorafgaand aan het grootse sportfeest van de volgende dag.

Van Middendorp geeft aan dat per gemeente ongeveer 20 kinderstripbijbels aangevraagd kunnen
worden. “Mochten er meer nodig zijn, dan is overleg mogelijk. Wij sturen de kinderbijbels gratis toe.
Maar een donatie is natuurlijk altijd welkom.”
_________________________________________
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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 ●

Brief van de bisschoppen

● 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

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

Vluchtelingen mogen beroep op ons doen
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van geweld en armoede naar ons land. Nu
gaat het met name om vrouwen en kinderen uit
Oekraïne. Er is een grote bereidheid om hen te
helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen
in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen.
Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. Vaak werken parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen, regionale maatschappelijke organisaties
en plaatselijke overheden. Samen kijken ze naar
waar behoefte aan is, wat er gedaan moet worden
en hoe dit kan aansluiten bij bestaande initiatieven.
Wij krijgen van Christus de opdracht om vluchtelingen, medemensen in nood, bij te staan. Dat is niet
vanzelfsprekend, want “de geglobaliseerde wereld
maakt ons tot buren maar niet tot broeders en zusters”, zei Paus Benedictus XVI, ‘Caritas in Veritate’,
in 2009. Christus laat ons zien wat broederlijke en
zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in
die geest te ontvangen. Laten we die uitdaging met
vertrouwen en in geloof en gebed aangaan. Wij
hebben grote waardering voor de inzet van velen

● 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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binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inspannen
voor een menswaardige opvang van mensen in
nood uit Oekraïne. Ook andere vluchtelingen in en
rond Europa mogen wij niet vergeten. Naast het
hier opvangen van mensen in nood is het belangrijk te werken aan een menswaardige en veilige
wereld waarin mensen niet hoeven te vluchten.
Hetgeen vluchtelingen overkomt is een groot onrecht. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de
internationale gemeenschap om de vrede en de
mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven. Door Christus kunnen we met vertrouwen
vluchtelingen de helpende hand toesteken. Ons
geloof inspireert ons daartoe. Dat realiseren we
ons eens te meer nu spanningen in de wereld gepaard gaan met nieuw geweld. Christus geeft ons
een groot hart. Nadat zij [Lydia] en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: “Als
ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan” (Handelingen 16, 15).
Het Evangelie roept ons op tot gerechtigheid en
liefde in onze omgang met vluchtelingen. Het opvangen van vluchtelingen en migranten is een teken van christelijke barmhartigheid. Jezus vraagt
ons barmhartig te zijn. Hij zegt: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Matt. 25, 35).
Christus inspireert ons door zijn oproep: “Ik had
honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst
en gij hebt Mij te drinken gegeven.”
Velen onder u zijn gastvrij op allerlei manieren. Het
is belangrijk daarbij de adviezen van professionele
organisaties te volgen en daarover steeds duidelijke afspraken te maken met de desbetreffende contactpersoon van de lokale burgerlijke gemeente.
Paus Franciscus roept ons in deze dagen meermaals op vluchtelingen persoonlijk te ontmoeten.
Veel vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied,
zijn gescheiden van hun familie en dragen ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee.
Laat weten dat wij om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke
bereidheid om hen bij te staan. Zij mogen een beroep op ons doen. “Het uitgangspunt voor rechtvaardig beleid moet niet liggen in het zichzelf beschermen […] maar in het recht doen aan wie een
beroep op ons doet. Het centraal stellen van de
menswaardigheid van de migranten, komt die van
Nederlandse burgers ten goede” (uit bisschoppelijke brief ‘Ik was een vreemdeling’ 1998/2005). Solidariteit is niet een beroep op het gevoel of sentiment van mededogen of medelijden, maar is een
erkenning van de essentiële waardigheid van iedere mens. “Omdat ieder mens onze naaste is, mag
niemand worden buitengesloten”, schreven wij in
onze brief ‘Herbergzaam Nederland’ (2015). Wij
zijn ons ervan bewust dat het niet volstaat ons hart

te openen voor het leed van vluchtelingen. Er zal
nog veel gedaan moeten worden vooraleer ze opnieuw in vrede en veiligheid zullen kunnen leven.
Vluchtelingen ontvangen vereist inzet, hulp, begrip,
aandacht en beheer van nieuwe en complexe situaties, die vaak nog bovenop de vele al bestaande
problemen komen. Velen bieden hun hulp aan zoals de weduwe van Sarepta die de profeet Elia
opving, terwijl ze slechts nog een beetje meel had
(I Kon. 17, 8-15). Beseffen we in wat voor een situatie vluchtelingen verkeren? Hun hele bestaan is
ontworteld. Hun huizen zijn in puin geschoten. Ze
hebben alles moeten achterlaten en slechts het
hoogstnodige kunnen meenemen. Laten we, naast
de concrete en noodzakelijke hulp en aandacht die
wij kunnen geven aan de vluchtelingen, veelvuldig
in gebed verenigd zijn voor de vrede in Oekraïne
en in heel de wereld. We bidden met u om een
einde van de oorlog, dat vluchtelingen uiteindelijk
weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken
wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God spoedig de ware en blijvende vrede schenken, op voorspraak van Maria, Koningin van de vrede. - Utrecht 18 maart 2022 De R.-K. bisschoppen van Nederland,

Bisdomnieuws
● Bisschop Van den Hende bezoekt
Oekraïense gelovigen in Rijswijk
Elke zondag komen gelovigen van de Oekraïense
Grieks-Katholieke Kerk samen in Rijswijk in de H.
Bonifatiuskerk. Dit gebeurt nu al bijna tien jaar. Ze
vieren de eucharistie die wordt gecelebreerd door
hun priester Mykola Paliuh. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, komen er ook mensen die voor die
oorlog op de vlucht zijn geslagen. Bisschop Van
den Hende bracht hen een bezoek op zondag 20
maart. De bisschop spreekt de Oekraïense gelovigen voorafgaand aan hun viering kort toe, waarbij
per zin vertaald wordt door priester Paliuh. “Niets
kan ons losmaken van de liefde van Christus. Ik bid
dat deze liturgie u kracht mag geven”, zegt de bisschop. “En u mag weten dat we in de kerken in het
bisdom Rotterdam voor u bidden, voor vrede voor
uw volk. Er kan alleen maar vrede zijn als er eerst
rechtvaardigheid en liefde is. Moge Jezus dat opnieuw in alle harten wakker maken. God zegene u.”
Onder de gelovigen zijn ook tientallen vluchtelingen
die worden opgevangen in de gemeente Hillegom.
Zij zijn naar Rijswijk gekomen samen met pastoor
Bosma en diaken Osseweijer van de parochie H.
Willibrordus. De vieringen van de Oekraïense
Grieks-katholieke Kerk worden gehouden volgens
de byzantijnse liturgie. In de H. Bonifatiuskerk worden daartoe twee grote iconen voor in de kerk op
het priesterkoor geplaatst.
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Hoogvliet / Pernis

Aan de linkerzijde een icoon van de Moeder Gods
met het Christuskind op de arm. Aan de rechterzijde een icoon van Christus.

● De Chrismamis 2022 is om
twee redenen bijzonder
Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie kan de Chrismamis weer worden gevierd
met een brede vertegenwoordiging uit parochies en
instellingen. Alle belangstellenden zijn van harte
welkom bij de viering op woensdag 13 april in de
HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal (19.30 uur).
Tot 2020 was het gebruikelijk dat de Chrismamis
als grote diocesane plechtigheid werd gevierd met
vele gelovigen samen. De Chrismamis is een van
de hoogtepunten in het jaar. In de Chrismamis
worden de oliën en het chrisma gezegend en gewijd door de bisschop voor het komende het jaar.
Dat is essentieel voor het vieren van de sacramenten in parochies en instellingen.
In 2020 jaar werd de chrismamis uitgesteld vanwege de coronapandemie en werd hij gehouden in
september. In 2021 werd de viering wel weer zoals
gebruikelijk gehouden in de Goede Week, maar
met een maximaal aantal van dertig deelnemers.
De Chrismamis in 2022 is daarmee bijzonder, omdat hij voor het eerst na de coronapandemie weer
op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.
De Chrismamis in 2022 is om nog een reden bijzonder. Het bisdom viert dit jaar het diocesane
Jaar van de Sacramenten (17 oktober - 9 juli). De
zeven sacramenten zijn: de doop, het vormsel, de
eucharistie, de ziekenzalving, het sacrament van
boete en verzoening, het huwelijk en de wijding.
“Als we de sacramenten vieren als een geschenk
van onze Heer, kunnen we ondervinden hoe je
erdoor gesterkt kunt worden in je leven als leerling
van Christus, in de gemeenschap van de Kerk. Ik
hoop daarom dat we met de zeven sacramenten
de komende tijd een verdieping doormaken. Om
nog meer te zien hoe de verrezen Heer ons in de
viering van de sacramenten tegemoet komt, om
nog meer te zien hoe de eucharistie de Kerk opbouwt”, zei bisschop Van den Hende bij de start
van het themajaar.

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
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).
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.

In de Chrismamis
zegent de bisschop
de olie: voor de
geloofsleerlingen
(catechumenen)
die zich in de parochies voorbereiden
op het doopsel,
voor de zieken, om
degenen te zalven
die ernstig ziek zijn of door ouderdom zeer verzwakt
In de Chrismamis wijdt de bisschop het chrisma:
_________________________________________

Uit de deelparochie

Vastenactie steunt dit jaar projecten die mensen
helpen die van hun land worden verjaagd door
overheden of bijvoorbeeld industrieën. Geen land
betekent: geen voedsel en geen plek om te wonen.
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Inheemse volken maken 6 % uit van de wereldbevolking maar zij beheren 80 % van de resterende
biodiversiteit. Zij wonen vaak al generaties lang op
de gronden van hun voorouders. Toch worden hun
rechten met voeten getreden als het gebied waar zij
wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of door
overheden.

Zo. 3 april
09.30 uur
Voorganger:
Koster:
Lector:
Collectanten:

Vijfde Zondag Veertigdagentijd.
Woord en Communieviering
mw. L. Janssen-Impens.
dhr. Tempelaars.
dhr. L. Janssen.
dhr. M. Matos en mw. S. van
Oossanen.

Milieu en de bescherming daarvan hangen nauw
samen met landrechten. Denk bijvoorbeeld aan
oerwouden en rivieren, en kusten waar talloze dieren en planten leven.
De grote voedselproducenten vervangen een gevarieerd ecosysteem door een monocultuur waar
slechts één gewas groeit, dat bovendien met
kunstmest en zware bestrijdingsmiddelen kwetsbaar
en zwak wordt.
Bijvoorbeeld koffie-, palmolie- en sojaplantages,
maar ook de grote weiden waar koeien worden gehouden voor de vleesindustrie.
Op andere plaatsen wordt het water geconfisqueerd
bijvoorbeeld voor een waterkrachtcentrale.

Ma. 4 april
Do. 7 april
Vr. 8 april
Priester:
Koster:

10.00 uur Eucharistieviering.
10.00 uur Eucharistieviering.
19.00 uur Boeteviering
Pater J. Konchenko.
dhr. N. Evertsz.

Zo. 10 april
09.30 uur

Palmzondag
Eucharistieviering
m.m.v. Kinderkoor B.-Uno.
Priester:
Pater J. Konchenko.
Koster:
mw. C. Hendriks.
Lectoren:
mw. T. van de Ende,mw. J. van Dam.
Collectanten: dhr. Boef en dhr. Brown.
14.00 uur
Eucharistieviering voor de
Antilliaanse Geloofsgemeenschap.
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'
Priester:
pastoor C. E’ba.
Koster:
dhr. N. Evertsz.

Zo wordt de lokale bevolking het leven onmogelijk
gemaakt. De plaats waar zij al generaties lang wonen, wordt onbewoonbaar gemaakt voor hen, zonder dat zij een nieuw perspectief aangeboden krijgen.
Vastenactie wil deze mensen helpen. Uw gift komt
terecht bij deze mensen.
Tot nu toe is er € 262,00 contant gedoneerd.
Hartelijk dank daarvoor. Wilt u meer info: kijk eens
op www.vastenactie.nl Helpt u mee? Er is elke week
in de kerk collecte of deurcollecte, de melkbus staat
klaar, en u kunt geld overmaken op bankrekening:NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,
Den Haag

Ma. 11 april 10.00 uur Eucharistieviering.

Zondagvieringen
Mariakerk

Do. 14 april
19.00 uur
Priester:
Vr. 15 april
13.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
Za. 16 april
21.00 uur
Priester:
Diaken

Witte Donderdag.
Eucharistieviering.
Pater J. Konchenko.
Goede Vrijdag
Kruisweg voor kinderen.
Kruisweg.
Liturgie van Goede Vrijdag.
Stille Zaterdag
Paaswake
Pater Y. Konchenko
S. Lokken

Zo. 17 april
09.30 uur
Voorganger

Pasen
Woord- en Communieviering
dhr. F. Wijnen.

Zo. 27 mrt.

Zondag Laetare.
Vierde Zondag Veertigdagentijd.
09.30 uur
Eucharistieviering
Priester:
Pater P.H. van der Veer.
Koster:
mw. C. Hendriks.
Lector:
mw. T. van de Ende.
Collectanten: mw. N. Plantijn, mw. N. Borges, dhr.
en mw. Van Dam.
Ma. 28 mrt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 31 mrt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 1 april

19.00 uur Kruisweg.

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

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;
op vrijdag en zaterdag 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

16

Hulpverlening

Organist dhr. De Rijke
Beeld en geluid: dhr. Wols
Commissie van ontvangst: dhr. Van Veelen
▪ 17 april: dhr. R. Hallema, mw. Leeuwestein
Lector: mw. Groenendijk
Organist dhr. Sonneveld
Kerkoppas: Sanne Hallema, Miranda Boon
Kindernevendienst Talitha Groen
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: dhr. P. Hallema, mw. Taphoorn, mw. Huiting

• 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.

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.

● Kerkvervoer
Als vervoer nodig is kunt u hiervoor bellen op
vrijdagavond tussen zes uur en half acht voor:
3 april: Hugo Verwoerd , tel. 010-4 38 77 02
10 april: Peter Hallema, tel. 06-46 90 76 40
17 april: Albert van der Pijl, tel. 06 - 20 93 66 95
24 april: Hugo Verwoerd , tel. 010-4 38 77 02
● Bijdrage cadeau

Gemeenteleden, die willen meedoen aan het afscheidsgeschenk voor ds. R.J. Wilschut, kunnen
tot 17 juni hun bijdrage overmaken naar bankrekening NL83 RABO 0329 5029 05 t.n.v. Protestantse
Gemeente te Hoogvliet,onder vermelding:
'cadeau ds .Wilschut'

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.

● Kerkcollecten, toelichting
Bij de diensten

▪ 10 april - PKN: Paaschallenge

Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal
al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen
bij hen nog wel aan?
JOP, Jong Protestant,
ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke
jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met
‘Wie-is-de-mol’-achtige
elementen kruipen jongeren een nacht lang in de
huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal.
Ze krijgen te maken met
emoties als achterdocht,
eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt
zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.
Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP
rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de
kerk kan (blijven) betrekken.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via
bankrekening NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v.
Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte
40dagentijd. eer informatie: via de website:
www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

● Ambts- en taakdragers

▪ 3 april: mw. Van Lunteren, mw. Leeuwestein
Lector: dhr. Wols
Organist: dhr. Mout
Kerkoppas:mw. S. van Veelen
Kindernevendienst: mw. Langbroek
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: mw. Groot Bramel, dhr. en
mw. Van Veelen
▪ 10 april: dhr. R. Hallema, mw. Groen
Lector: mw. Groenendijk
Organist dhr. Van Dam
Kerkoppas: Sanne Hallema
Kindernevendienst mw. Hoogerwerf
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Commissie van ontvangst: dhr. Vervat, mw. Hallema,
mw. Kempff
▪ 11, 12 en 13 april
organist: dhr. Sonneveld
▪ 14 april: mw. Van Lunteren, mw. Leeuwestein, mw.
Groot Bramel
Lector: dhr. Wols
Organist dhr. Noordzij
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: mw. Berendsen
▪ 15 april: mw. Vervat, mw. Groot Bramel
Lector: dhr. Van Veelen
Organist dhr. Noordzij
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Commissie van ontvangst: mw. Groot Bramel
▪ 16 april: ouderling;mw. Leeuwestein
Lector: mw. De Blois
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Ik hoop u daar te ontmoeten en wens u voor nu
een gezegende opgang naar de Paasmorgen.
Namens de diaconie, Marieke Groot Bramel

● Collecten

Paasviering ouderen

▪ 3 april - - Vijfde zondag Veertigdagentijd.
Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in
Moldavië

Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een
kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven
eenzaam achter. Veel kinderen
zijn al op jonge leeftijd op zichzelf
aangewezen, gaan daardoor niet
regelmatig naar school en lopen
groot risico slachtoffer te worden
van geweld en mensenhandel.
Van hun kleine pensioen kunnen
vele ouderen onmogelijk rond
komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en
ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij
hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor
psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania
voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale
groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit
haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca
van thuiszorg en een warme maaltijd.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk
van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. Van
harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan in de collecte of op bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. projectnummer ¨W 015101¨.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De Protestantse Vrouwendienst nodigt u van harte
uit om de gezellige
PAASVIERING met lunch
bij te wonen die wordt georganiseerd op
woensdag 6 april om 11.00 uur
We beginnen zoals gebruikelijk met de viering om
11.00 uur. Deze kan ook online worden gevolgd
(www.kerkhoogvliet.nl), maar dan mist u de aansluitende gezamenlijke lunch.
Vanwege de lunch wordt u verzocht zich aan te
melden voor 3 april bij een van de dames:
Hennie Vervat
tel. 438 56 59
Riet Groenendijk
tel. 416 17 55
Nelly Pons
tel. 416 03 60
Margreet vd Berg
tel. 438 43 97
Annelies van Lunteren tel. 438 55 58
Nel Dalm
tel. 416 30 18
Als het vervoer een probleem is, kunnen wij
proberen iets te regelen.
Graag tot ziens op 6 april!
Wij wensen allen een gezegend Paasfeest

DiacoNieuws
● ‘Herhaling’
Er zijn wel eens van de momenten dat ik denk:
“wat schrijf ik nu in het kerkblad”.Vandaag is het
zo’n dag: Een diaconievergadering was er nog niet.
Nieuwe ontwikkelingen staan nog niet op stapel.
Dan rest mij eigenlijk alleen nog: ‘ in herhaling vallen’. Nu weet u vast ook wel dat herhaling de
kracht van de reclame is en reclame wil ik zeker
maken voor het benefietconcert voor Oekraïne.
Dit zal plaatsvinden op 9 april in de Dorpskerk (zie
bladzijde 7).
Op 6 april vindt de Paasviering van de PVD plaats
om 11 uur in de Dorpskerk en op 4 april is er weer
een uitzending om 14.00 uur vanuit de kerk.
Zo gaan we langzaam maar zeker op weg naar de
Stille Week. Met als afsluiting een prachtige Paasmorgen die we weer met elkaar in de kerk kunnen
en mogen vieren. Vergeet niet om wat lekkers te
bakken voor bij de koffie en kom na afloop van de
dienst heerlijk proeven.

▪ 17 april - Pasen
Kansen voor jongeren in achterstandswijk
in Beiroet
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk
in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede
en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum
Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op.
Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis:
ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining,
psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een
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partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en
liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen
leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn,
geeft hen een stevig
steuntje in de rug op
weg naar de toekomst.
Met uw bijdrage steunt u
werelddiaconale
projecten van Kerk in Actie,
zoals het werk in Beiroet
voor kwetsbare jongeren. Geef aan de collecte of maak een bijdrage
over op bankrekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte ‘Jongeren Libanon’.
Meer informatie opde website:
www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

ons beleid in Hoogvliet. Het ging vanwege corona
wat moeizaam, maar we hebben er toch aandacht
aan kunnen geven.
De diakenen vroegen me hier ook in het kerkblad
over te schrijven. Zo krijgt niet alleen de diaconie,
maar ook de hele gemeente nog net iets mee van
deze diaconale vorming. De eerste keer ging dat
over de kijkrichting van de diaken: niet in vogelvlucht vanaf een grote hoogte, maar van onderop
en dichtbij – anders zie je niet wat er nodig is.
Ook schreef ik al over de positie van de verschillenden gebeden in de kerkdiensten. Waarom spreken bij ons de diakenen het kyriëgebed uit? Omdat
zij weten welke lasten mensen met zich meesjouwen.
Voor de toerusting maakte ik gebruik van een
boekje van Jurjen Beumer, Pleisterplaatsen. Hij
geeft een aantal aanzetten voor diaconale theologie, met de bedoeling dat die zouden worden uitgewerkt. Ik heb daar weinig van teruggevonden,
maar zijn aanzetten zijn zeer de moeite waard.
In een van de slothoofdstukken schetst Beumer de
contouren van de diaconale gemeente of parochie
(b), als contrast tegenover de ‘gewone’ parochie of
gemeente (a).Niet om ze tegen elkaar uit te spelen,
maar om helder te zijn. Wij als diakenen herkennen
veel van wat hij daar schrijft, niet in het minst omdat we deze aspecten ook tegenkwamen in het
Diaconaal Trefpunt dat jarenlang in Hoogvliet actief
is geweest.

Aanvulling In Memoriam
In het vorige kerkblad schreef ik dat de begrafenis
van dhr Kruizinga was uitgesteld wegens corona in
de familie. De dienst heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 24 maart.
Woorden uit Psalm 121 en Openbaring 21 hebben
geklonken als troost uit de bijbel.

Wij zijn als gewone gemeente (a) enorm gewend
om van binnen naar buiten te denken en te handelen. De diaconale gemeente (b) leert steeds meer
denken van buiten naar binnen.
(a) We denken vanuit de groep mensen die (nog)
actief meedoet, naar de omgeving waar we gemeente zijn. Kom ga met ons en doe als wij – en
de nieuwkomer moet maar de kleur aannemen van
gemeente.
(b) In het diaconaat leren we denken vanuit de context en neemt de gemeente de kleur aan van de
omgeving. Voorbeeld: als in grote flats in nieuwe
stadswijken veel migranten en asielzoekers wonen
dan landt dit gegeven van ‘buiten’ als het goed is
‘binnen’ de gemeente en wordt de gemeente daar
anders van.

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: op vrijdag en zaterdag
Ik heb nog een kleine aanvulling op mijn aankondiging dat ik een soort van afscheidsronde doe. Ik
kan helaas niet iedereen bezoeken met wie ik in
ruim twintig jaar contact heb gehad en ik zal vooral
op bezoek gaan bij hen die ik betrekkelijk recent
nog heb gezien.
Als u graag in dit verband een bezoek van mij wilt
om nog een en ander af te ronden, laat me dat
alstublieft weten. Op is op, maar er valt vast wel
een afspraak te maken en ik stel dat erg op prijs.
Ik hoor graag van u!

Een tweede aspect dat hiermee te maken heeft ligt
gevoelig. Bij (a) is het verhaal van de bijbel sterk
normatief ten opzichte van het levensverhaal en
-gevoel van de mensen. Bij (b) worden de open
verhalen van mensen ingelezen in het Verhaal wat
een heilzame en verrassende ‘botsing’ met zich
meebrengt.
Natuurlijk ontken ik niet het belang van de bijbel –
om die uit te leggen ben ik dominee geworden.
Maar ‘de bijbel’ kan soms zo normatief en dicterend zijn dat mensen het gevoel krijgen dat hun
verhaal wordt weggedrukt.

In het afgelopen seizoen heb ik, op voorstel van
het moderamen, geprobeerd om binnen de diaconie te werken aan vorming en toerusting voor het
diaconale werk. Volgens de kerkorde heeft de dominee geen taken binnen de diaconie, maar dat is
bij ons anders geworden door het zoeken naar de
mogelijkheden om meer in het midden van de samenleving te staan. Een aantal jaar geleden hebben we dat immers vastgesteld als onderdeel van
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Beumer benadrukt dat het verhaal van de bijbel en
het verhaal van de wereld en het verhaal van elk
mensenleven in elkaars verlengde liggen – ze leggen elkaar uit. Zonder de een gaat de ander mank.
In het nieuwe diaconaat leren we de samenhang
van wereld / mens / bijbel te zien. Hoe kun je spreken over de ‘arme’ in de bijbel, zonder ‘live’ de arme van vandaag te ontmoeten? Zonder hen, die
uiteenlopende wijzen arm kunnen zijn, klinkt het
verhaal van de bijbel vals. We ontdekken dat we
ook onze eigen butsen en builen mogen inlezen in
de bijbelverhalen, tot het wonder gebeurt dat die
verhalen gaan troosten en uitdagen of ons uitnodigen om in actie te komen. Buiten rolt over binnen
en dat gaat twee kanten uit.

Soms lijkt het alsof dood en ellende wél het laatste
woord hebben. Zoveel verdriet, zoveel eenzaamheid, zoveel mensen op de vlucht. We zien het op
de televisie aan ons voorbijtrekken, we kunnen
proberen om ons ervoor af te sluiten, en soms lukt
dat even. Maar ook in onze eigen kring, gezin, familie, in de gemeente van Christus in Hoogvliet,
gebeurt van alles wat ons verdriet doet. Wat ons
kwetsbaar maakt.
En tóch wordt het dan weer Pasen. Tóch mogen
we ons vasthouden aan onze God. Hij laat ons
nooit los. Hij gaat mee met ons, in alle moeite en
zorgen. Jezus Christus is ons voorgegaan, door de
dood heen, naar dat nieuwe leven toe. Wij mogen
Hem volgen.
Ik wens u een gezegend Pasen toe!!

Ik kom hier nog een enkele maal op terug met het
vervolg, over liturgie, leven uit verlossing en de
band tussen leren en vieren enerzijds, dienen en
delen anderzijds. Tot de volgende keer!

Ds Viola Huls

Paascollecte

Ds. Robert Wilschut

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Jaarlijks wordt de Paascollecte gehouden. Zo ook
dit jaar. De opbrengst is geheel bestemd voor het
eigen kerkelijke werk.
Doet u mee om de kerk te helpen?

Vrij: elke zaterdag
Nog maar even, en dan begint de Stille Week. Die
week, die voor wat betreft het aantal activiteiten
helemaal zo stil niet is. De eerste drie dagen van
de week is er een Vesper, in de Dorpskerk, om
19.00 uur.
Dan volgt de dienst op Witte Donderdag, waarin we
samen het Heilig Avondmaal vieren. En, misschien
weet u nog van de tijd voordat corona alles in de
war kwam schoppen; toen was er de mogelijkheid
om met elkaar in De Aanbouw naar The Passion
te gaan kijken. U bent ook nu weer van harte welkom!
Op Goede Vrijdag lezen we met elkaar de lijdensteksten, afgewisseld met liederen die ons bepalen
bij wat Jezus Christus allemaal voor ons heeft gedaan. Waar Hij doorheen moest gaan, om ons vergeving te kunnen schenken. Om voor ons de weg
te banen naar nieuw, eeuwig leven.
En zo leven we, via Stille Zaterdag, naar Pasen
toe. Dan gaat het weer gebeuren:
Dan wordt de nieuwe Paaskaars weer de kerk in
gedragen. En dat gaat dan natuurlijk ook weer vergezeld van de luide roep De Heer is waarlijk opgestaan!!! Onze vreugde mag weer gestalte krijgen in de samenzang, in onze gebeden en in de
verkondiging. We mogen ons verheugen in het
gegeven dat de dood níet het laatste woord heeft.
Dat er nieuw, eeuwig leven is na dit leven. En dat
dat ons gegeven is door de Zoon van God. Door
Jezus Christus.

Na 10 april ontvangt u een enveloppe met daarin
een acceptgirokaart. Wij vragen u bij te dragen.
aan deze collecte.
Ook willen wij uw hulp vragen bij de bezorging van
de enveloppen. Op zondag 10 april na de kerkdienst liggen deze voor u klaar in de Dorpskerk.
De enveloppen hoeven later niet opgehaald te
worden bij de gemeenteleden.
Bij voorbaat hartelijke dank daarvoor!
Het College van Kerkrentmeesters

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

▪ Personalia: zie bladzijde 15.
▪ Giften en collectegeld (contant)

Kerk - algemeen
€ 10,00 van NN via mw. Tims
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren
Correctie:
de vorige keer verantwoorde gift uit de collecte van
6 maart bedroeg geen € 50,00, maar € 10,50, ontvangen van NN via mw. Y. de Jong.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________
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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. ...............................................................

