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Bij de voorplaat

Pentecost - Titian, 1488 - 1576

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

Schilderij bij hoofdaltaar in een kerk in Venetië
Bron: website ‘Kunstdwalingen’
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“Wat zou jij doen ?”
Ik trof hem in de tuin van ons verpleeghuis. Hij is graag op zichzelf en zit daar regelmatig helemaal
alleen. Ik schoof bij hem aan. Want hij vindt het wel fijn af en toe een gesprek te kunnen voeren. Hij
verhaalt dan over delen uit zijn leven. Zo blikken we terug, er is ruimte voor herinneringen, gemis,
verdriet en vreugde. Terugblikken, waarderen, afsluiten is een terugkerend thema in mijn ontmoetingen als geestelijk verzorger.
In de huidige tijd – de maand mei, oorlog in Oekraïne – wordt er in huis regelmatig gesproken over
WO II. Ook hij vertelt hoe hij als jonge jongen in een bezet Nederland keuzes moest maken. Het verhaal maakt indruk op me. Zijn vanzelfsprekendheid komt tegenover mijn verwondering te staan. Er
komt een vraag bij me op. Ik aarzel, kan ik deze eigenlijk wel stellen. Op dit moment is er voldoende
vertrouwen tussen ons, dus ik zeg ”Heeft u nooit eens gedacht het niet te doen”. Er klonk verbazing
en ongeloof door in zijn stem. “Nee, natuurlijk niet”. Hij vervolgde zijn verhaal waarin hij duidelijk
maakte in welke omstandigheden hij en zijn ouderlijk gezin verkeerden: wat zou jij doen? Ik bleef
hem het antwoord schuldig …*
Op de dag van de bevrijding bezochten wij de musical Soldaat van
Oranje. De voorstelling begint net voor de tweede wereld oorlog. We
zien een gemêleerde groep van studiegenoten, van verschillende komaf. Zo maken we kennis met een Joodse jongen, met de zoon van een
NSB-er, met een meeloper, een twijfelaar en iemand die zich afzet.
Allen worden ze geconfronteerd met de naderende oorlog. Hierdoor is
niets meer hetzelfde, liefde en vriendschap zijn niet langer vanzelfsprekend. De oorlog zet alles op zijn kop, de verhoudingen staat op
scherp. Ieder heeft zijn eigen achtergrond en eigen (levens-)verhaal.
Ze worden allemaal met vragen geconfronteerd en moeten hun eigen
keuzes maken.
“Wat zou jij doen?”
De verschillende personen uit de musical houden ons als het ware een spiegel voor. Want welke
keuze zou jij maken. Zijn we de held of ….?
Gaandeweg wordt duidelijk dat kiezen niet gemakkelijk en vanzelfsprekend is. In veranderende omstandigheden worden wellicht andere keuzes gemaakt.
De kleine tentoonstelling, die ik in de pauze bezocht, maakte dit ook duidelijk. Ook hier stond het
thema ‘kiezen’ centraal. Want, wat zou jij doen? Zou jij …..?
Op die grote vraag kon je een antwoord geven. Hoewel is er wel een antwoord?
Eén van de bezoekers schreef “Ik weet (gelukkig) niet wat ik zou doen ….”. Kiezen is niet gemakkelijk. En kun je wel direct oordelen of keuzes in oorlogstijd?
In de jaren negentig van de vorige eeuw zag je regelmatig armbandjes en ander materiaal opduiken
met de letters WWJD. Deze letters staan voor “WhatwouldJesu Do”. De zin nodigt uit te bedenken
wat Jezus zou doen, wanneer hij in de situatie stond, waarin jij je nu bevond.
Ik vind het – net als de boven gestelde– een moeilijk vraag.
Een direct antwoord kan en wil ik niet geven. Omdat ik geloof dat sommige vragen geen sluitend
antwoord hebben. Deze vragen die het leven aan ons stelt, mogen echter wel gesteld en gehoord
worden.
In mijn werk als geestelijk verzorger stel ik mij daar steeds weer voor open. Ik houd daarbij het spoor
aan van Hem aan wie het leven ook intense vragen heeft gesteld. Het spoor laat geloof, hoop en liefde achter. Deze drie zullen mij uiteindelijk duidelijk maken wat ik moet doen.
Marijke Verzendaal
Geestelijk verzorger
* Vanwege privacy geef ik slechts delen uit het gesprek weer.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 22 MEI 2022

ZONDAG 5 JUNI 2022
Pinksteren

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

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

Kerkoppas
Kindernevendienst

Kerkoppas
Kindernevendienst

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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Pater P.H. van der Veer
Eucharistieviering
m.m.v. Rouw- en Trouwkoor St. Jan

▪ maandag:
10.00 uur Eucharistieviering
10.30 uur Rozenkransgebed

▪ donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

▪ donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag
9:30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:

--------------------------------------------------------------------

Prot.

COLLECTEN:
Prot.
R.K.:

1. Diaconie:
2. PKN-missionair werk:
oog voor kinderen op pioniersplekken
3. Vervanging buitenramen kerk
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

R.K.:

1. KiA-zending: bijbelactie arme boeren in
Zuid-Afrika
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Vooruitblik:

ZONDAG29 MEI 2022

ZONDAG 12 JUNI 2022

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

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice'
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
11.00 uur Pater Y. Konchenko en pater
T. Kremer, viering H. Vormsel
m.m.v. organist en twee cantors

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

14.00 uur

▪ maandag:
10.00 uur Eucharistieviering
10.30 uur Rozenkransgebed
▪ donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

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

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

COLLECTEN:
Prot. 1. Pastoraat Rotterdam West
2. PKN-JOP: diaconaat ook voor jongeren
3. Vervanging buitenramen kerk
R.K.: Eigen parochie
Pinksteractie: Week van de missionarissen

COLLECTEN:
Prot.
R.K.:
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1. Diaconie
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk l
HA: KiA - Kinderen in de Knel
Eigen parochie

Woensdag 1 juni
13.00 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH
Nicolaas Pieck en gezellen (K).
14.00 uur De Aanbouw. Verg. Protestantse
Vrouwendienst (P).
19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizé
gebedsviering (O).
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
20.00 uur Dorpskerk. Openbare repetitie van
Chr. Koor ‘Voices”. Hartelijk welkom!
Donderdag 2 juni
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet'
voor DRIE weken (O).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Zaterdag 4 juni
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.
Volgende verkoop: zaterdag 25 juni
Woensdag 8 juni
19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).
Vrijdag 10 juni
19.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op H.
Vormsel (K).

Agenda
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.
______________________________________

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

Bijbelleesrooster

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’

● Actueel
Donderdag 19 mei
13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Zaterdag 21 mei
10.00 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).
Zondag 22 mei
10.45 uur Mariakerk. Voorbereiding H. Vormsel (K).
Woensdag 25 mei
19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).
Donderdag 26 mei
9.00 uur De Aanbouw. Start fietstocht.
Zaterdag 28 mei
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.
18.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).
Dinsdag 31 mei
19.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op H.
Vormsel (K).
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zondag 22 mei
maandag 23 mei
dinsdag 24 mei
woensdag 25 mei
donderdag 26 mei
vrijdag 27 mei
zaterdag 28 mei

Jeremia 39:1-10
Jeremia 39:11-18
Jeremia 40:1-6
Jeremia 40:7-16
Psalm 57
Jeremia 41:1-10
Jeremia 41:11-18

zondag 29 mei
maandag 30 mei
dinsdag 31 mei
woensdag 1 juni
donderdag 2 juni
vrijdag 3 juni
zaterdag 4 juni

Jeremia 42:1-12
Jeremia 42:13-22
Jeremia 43:1-13
Jeremia 44:1-10
Jeremia 44:11-19
Jeremia 44:20-30
Jeremia 45:1-5

zondag 5 juni
maandag 6 juni
dinsdag 7 juni
woensdag 8 juni
donderdag 9 juni
vrijdag 10 juni
zaterdag 11 juni

Psalm 147
Lucas 7:18-35
Lucas 7:36-50
Psalm 105:1-22
Psalm 105:23-45
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-21

zondag 12 juni
maandag 13 juni

Psalm 135
Lucas 8:22-39

De komende tijd is er aandacht voor onze overledenen. Bewoners die overleden zijn in de tijd van oktober tot en met maart worden tijdens een herdenking respectvol herdacht.
De afgelopen twee jaar mochten we een aantal
mooie herdenkingsfilms maken. Nu komen we weer
‘life’ bij elkaar, maar wordt de viering ook gestreamd. Wanneer u belangstelling heeft om deze
herdenking mee te kijken, mag u de lifestream bij
mij opvragen (m.verzendaal@argoszorggroep.nl).
Op Pinkstermorgen is er in brasserie De Thuishaven
weer een zondagse viering.
Veel bewoners vinden het erg fijn om op zondagmorgen naar de kerk te kunnen gaan. Helaas is dit
maar beperkt mogelijk. Gelukkig weten ook steeds
meer collega's de lifestream van de verschillende
kerken te vinden. Dit betekent dat er op de zondagmorgen verschillende vieringen in Breede Vliet via
de televisie worden gevolgd.
Maar, natuurlijk, is het extra fijn om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Ik ben blij dat dit op eerste Pinksterdag weer kan.
Warme groet
Marijke Verzendaal
geestelijk verzorger Argos Zorggroep,

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Verpleeghuis 'Antonius Binnenweg'
(Nw. Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam)

Dhr. T. Woudstra,
Aafje Zorghotel bij Maasstadziekenhuis
(Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam)

Mw. J.M. Verboom-Bergman
Zorgcentrum 'Sonneburgh'
(Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

dhr. C. Oosterhoff

Zorgcentra
Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet Rt

Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN 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)

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

● Nieuws uit Breede Vliet

Tussen Pasen en Pinksteren
We blikken terug op de tijd van Pasen. Voor de eerste maal luisterden we in Breede Vliet naar (delen
uit) de Mattheus Passion. Ik had gekozen voor een
speciale uitvoering van het participatiekoor, een
koor van mensen met dementie en hun mantelzingers. De muziekstukken wisselde ik af met passende lezingen uit de Bijbel. Het is voor mij steeds weer
ontroerend om te zien en te horen hoe deze vertrouwde klanken en oude woorden aanwezig zijn en
blijven in de harten van velen.
Deze woorden vormen de grond waarop velen mogen en kunnen (blijven) staan.
Gezien de belangstelling (een morgen en middagbijeenkomst) zullen we zeker een volgend jaar weer
naar een vorm van de Mattheus Passion gaan luisteren.
Op de vooravond van Pasen mochten we met elkaar het Licht verwelkomen. Eindelijk weer een
Paaszang voor alle bewoners van Breede Vliet.
Na een moeilijke en zware tijd, zeker ook in de verpleeghuizen, was er weer ruimte voor feest.

Geestelijk verzorger
Vacature

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

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

_____________________________________
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Kortom het komt erop neer dat de eerstvolgende
uitzending zal plaatsvinden op de 2e maandag in
augustus, dus 8 augustus!! Daarna laat ik tijdig
weten in welke frequentie ik doorga.
Harry Wols

Taizéviering

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
▪ De Zonnebloem’, Afdeling Hoogvliet.
Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburg, tel. 4723828.
Secretaris: vacant
e-mail: : zonnebloem-Hoogvliet@kpnmail.nl
Penningm.: dhr. A. Wakkermans, tel. 06-13046541;
bankrekening: NL38 RABO 0302 8300 73.

De Taizévieringen vinden elke maand plaats op de
eerste woensdag van 19.00 - 19.30 uur. De eerstvolgende viering wordt gehouden op 1 juni in de
Dorpskerk. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Namens de Taizéwerkgroep van Hoogvliet,
Marianne van der Maar.

▪ 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

Cantatedienst

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

op zondag 29 mei is er een cantatedienst in de
Bethelkerk in Vlaardingen. Aanvang: 17:00 uur
Uitgevoerd wordt het Himmelfahrts-oratorium van
Bach (BWV 11 Lobet Gott in seinen Reichen).
Toegang is vrij, collecte na afloop. Adres van de
Bethelkerk is Burgemeester Verkadesingel 26.
De cantates worden uitgevoerd door beroepssolisten, het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en
het barokensemble Collegium Delft. Zowel het kistorgel als het grote orgel worden bespeeld door
Arjen Leistra, die ook de orgelsoli aan het begin en
einde van de uitvoeringen voor zijn rekening
neemt. De algehele muzikale leiding is in handen
van de koordirigent, Bas van Houte. De cantatediensten worden meestal geleid door een van de
Vlaardingse predikanten.

Dank
Mede namens mijn man wil ik iedereen bedanken
voor de mooie bloemen, kaarten en belangstelling
na mijn korte opname in het ziekenhuis.
Pleuny Ophorst

Gezocht…
… kinderfietsje voor meisje van vijf jaar
Haar kleine zus kan nog bij moeder achterop, maar
ze moeten gaan lopen, omdat ze zelf nog geen
fiets heeft. Het gezinnetje heeft daar helaas geen
financiële ruimte voor.
Kunt u helpen, neem dan alstublieft
contact met mij op. (na 18.00 uur)
Marieke Groot Bramel , tel. 380618.

‘Heilige huisjes’ open
Ervaar het religieus erfgoed van Rotterdam
Rotterdam staat met recht
bekend om haar moderne
architectuur. Maar wist je dat
onze stad talloze gebedshuizen telt, ieder met een unieke
geschiedenis en karakter?
Tijdens de Rotterdam Architectuur Maand 2022
zetten deze heilige huisjes daarom hun deuren
wagenwijd open voor alle inwoners, geïnteresseerden & liefhebbers van religieus erfgoed.
Van 27 mei tot en met 4 juni doen deelnemende
gebedshuizen mee met een openstelling of culturele
publieksactiviteit die hun past, zoals lezingen, concerten, vieringen, rondleidingen en tentoonstellingen.

Dorpskerkuitzendingen
Geen uitzending in juni en juli
Vanwege een tussentijdse vakantie en nog wat
andere taken kan ik geen aandacht genoeg schenken aan de maandelijks uitzendingen van juni en
juli. Daarom wil ik pas in augustus een herstart
maken omdat ik bezig ben aan en bepaalde uitzending die ik goed in elkaar wil zetten. De uitzending van 2 mei werd verstoord door bijgeluiden.
Jammer van al het voorbereidende werk. Technisch schijnt het mogelijk te zijn dit te verhelpen.

Deelnemers: zie bladzijde 21
_________________________________________
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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;
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
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Hulpverlening

● Bijdrage cadeau

• 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.

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’.

Website

● Kerkcollecten, toelichting

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

▪ 22 mei - PKN - missionair werk
Oog voor kinderen in pioniersplekken
Pioniersplek
Het
Badhuis wil een
huiskamer en ontmoetingsplek voor
de wijk zijn. Ook
voor kinderen en
jongeren. Voor hen
is er in de Kidsclub
en BadhuisForYouth
alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede
gesprekken. Ze kunnen daar chillen met
hun vrienden en
vriendinnen, spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd.
Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen
zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en
samen een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd
en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving.
Steun het missionaire werk van de Protestantse
Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over
op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse
Kerk o.v.v. collecte Missionair werk mei.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

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.

Bij de diensten
● Ambts- en taakdragers

▪ 22 mei: dhr. Vos, dhr. Wols
Lector: dhr. Wols
Organist: dhr. Mout
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Kerkoppas: Miranda Boon
Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf
Commissie van ontvangst: dhr. Vervat, dhr. Wols
▪ 29 mei: dhr. Vos, mw. Groen
Lector: …
Organist: dhr. Van Dam
Beeld en geluid: mw. Dirven
Commissie van ontvangst: dhr. Wols, mw. Huiting,
mw. De Blois
▪ 5 juni mw. Van Delft, mw. Leeuwestein
Lector: ….
Organist: dhr. De Rijke
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Kerkoppas: Ingrid van Veelen
Kindernevendienst: Karlijn Huiting
Commissie van ontvangst: dhr. R. Hallema, mw.
Van den Berg, mw. Taphoorn

▪ 29 mei - PKN-Jong Protestant
Diaconaat: ook voor jongeren

● Kerkvervoer
Als vervoer nodig is kunt u hiervoor bellen op vrijdagavond tussen zes uur en half acht voor:
22 mei: Daan Vervat, tel. 06 49 68 03 79
29 mei: Albert van der Pijl, tel. 06 20 93 66 95
5 juni: Jaap Ottink, tel. 010 4 16 85 98
12 juni: Daan Vervat, tel. 06 49 68 03 79

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie
van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben
werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen
kennismaken met diaconaat.
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De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op
welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor
de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen
leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook
om diaconaal actief te blijven.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op
NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant mei.

Dit ligt iedere zondag op lessenaar bij de ingang
van de kerkzaal. Er zijn helaas zondagen dat er
geen voorbeden instaan, maar afgelopen zondag
werd ik toch heel blij toen ik zag dat u als gemeente wel anderhalf kantje had geschreven.
Het is zo’n mooi gebaar dat wij als gemeente ook
voorbede aanvragen en deze niet alleen van de
predikant laten komen. Als u niet naar de kerk kan
komen kunt u de voorbede ook aanvragen via de
site of door de diaken of predikant te mailen of bellen. Nu is er een nieuw voorbedeboek dus u hoeft
ook niet bang te zijn dat er u te veel in zou schrijven en er bladzijden te kort zijn.
De maandelijkse uitzendingen gaan ook op zomerreces en zullen in augustus weer worden opgestart
(zie ook blz.8).
Dan rest mij nog om u twee data door te geven: op
18 juni kunt u de diaconale dag van ‘samen 010’
bijwonen. Heeft u interesse, laat dit dan weten aan
een van de diakenen.
Op vrijdag 16 december hopen we weer een
kerstmarkt te houden in de Dorpskerk. Schrijf die
datum vast in uw agenda, dan weet u zeker dat u
kunt komen.
De mussen vallen bijna dood van het dak, maar de
diaconie denkt vast aan Kerst. Regeren is vooruit
zien heb ik van huis uit meegekregen.

Meer informatie kerkinactie.nl/collecte
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

DiacoNieuws
Corona, bestaat dat nog? Je hoort er weinig over.
Is ook wel lekker rustig als het niet meer zoveel in
het nieuws is.
Toch was het de reden dat ik er de vorige diaconievergadering niet was. Een loopneus heb ik wel
vaker en zelftesten doe ik twee maal per week al
voor mijn werk. Nu dacht ik: laat ik het op woensdag voor de vergadering doen in plaats van donderochtend voor school. Gelukkig maar, want de
uitslag was positief.
Ik geloofde het niet, die loopneus is toch geen corona? Toch maar even langs het MFC in de Boomgaardshoek, want daar kan je zo binnen lopen met
je DigiD voor een PCR test. Ook die gaf een positieve uitslag. Minstens 5 dagen huisarrest. Gelukkig bezitten we een grote tuin en op een vroege
wandeling kom je ook niemand tegen.
De meivergadering van de diaconie kon ik weer
gewoon voorzitten en dat is dan best fijn. We hebben super gemotiveerde en gezellige diakenen.
Daaraan kan het toch niet liggen dat er zich nog
geen nieuwe ambtsdrager heeft gemeld voor de
diaconie.

Namens de diaconie wens ik u gezondheid en gezegende Pinksterdagen.
Marieke Groot Bramel

● Collecten

▪ 29 mei - Pastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

Om te beginnen wil ik u hartelijk danken voor de
jarenlange steun voor het werk van het WijkpastoraatRotterdamWest. We bereiken buurtbewoners
die op de een of andere manier op achterstand zijn
gekomen. Dat kan zijn door een beperkte beheersing van de Nederlandse taal of weinig contacten
hebben. Het Wijkpastoraat wordt voor hen een plek
van ontmoeting waar mensen zich thuis kunnen
voelen. Er komen nog steeds nieuwe mensen binnen die op zoek zijn. Vrouwen die willen bewegen
of anderen willen ontmoeten. De inloop is uitgegroeid tot een bijzondere groep met hele verschillende vrouwen. Vrouwen die gevlucht zijn tussen
vrouwen die het bombardement van Rotterdam
hebben meegemaakt. Vanuit de groep is de vraag
opgekomen om op de eerste maandag van de maand
om 12 uur met elkaar in een
kring te gaan staan en elkaars handen vast te houden. Het is een bijzonder moment geworden waarin vrouwen zonder woorden zich diep verbonden
voelen. Zo kunnen vrouwen ook schuilen bij elkaar.

Er vertrekken straks drie diakenen. Voor Betty,
Mieke en Marianne zitten hun termijnen er op. Fijn
dat Marianne heeft toegezegd wel betrokken te
blijven bij de diaconie en haar werk met betrekking
tot de collecten te blijven doen. Een diaken is langdurig ziek. Heel fijn dat Wim nog wel op de achtergrond de financiën bijhoudt.
Ik kan u melden dat de jaarrekening van de diaconie weer klaar ligt ter inzage vanaf 22 mei tot en
met 25 mei bij mij thuis. Wilt u de jaarrekening inzien, maak dan een afspraak met mij.
Eind mei valt er ook weer de jaarlijkse acceptgiro in
de bus voor de eigen diaconie. In de begeleidende
brief kunt u lezen wat we doen en gedaan hebben.
In de afgelopen vergadering hebben we het over
het voorbedeboek gehad.
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De bewoners bepalen de betekenis van ons werk.
De ouderen die blij zijn om een groep te hebben
waarmee ze activiteiten kunnen doen en met elkaar in gesprek gaan over ouder worden. Kinderen
die spelen op straat met de kinderwerker en binnen
activiteiten doen vinden een plek waar het leuk is
en er vooral aandacht is voor hen. Vrouwen afkomstig uit verschillende landen vinden via ‘Rosa’
beter hun weg in de samenleving en doen nieuwe
contacten op. Voor velen is het een plaatsvervanging voor het netwerk van familie. We vieren hier
samen en we steunen elkaar. Zo lang het nodig is
willen we dit graag blijven voortzetten.
Hartelijke groet, Arja Poot

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Zaterdag is mijn vrije dag
Verder ben ik van 26 mei t/m 29 mei afwezig
Op het moment dat ik dit schrijf, genieten we
nog altijd van een stralende zon die heerlijk schijnt.
Terwijl de meesten van ons zich ook wel terdege
realiseren dat die zonneschijn niet goed is voor de
groei en de oogst van vele gewassen. En de
schaal waarop daar iets aan te doen is, gaat ons
vermogen ver te boven. Ik beperk mijn eigen bijdrage tot het met een gietertje water geven aan
onze plantjes in de tuin. Niet teveel water, niet teveel verwennen (want dan ontwikkelen ze geen
goede, diepe wortels).
Dat doet me denken aan psalm 1. Deze psalm
spreekt van het overdenken van de Bijbel bij dag
en bij nacht, zodat we een boom worden die geplant is aan waterstromen. Water is van groot belang voor het dragen van vrucht.
Geworteld zijn in Gods Woord. Zijn Woord overdenken. Ik moet bekennen dat het bij mij ook wel
eens erbij inschiet. Geen tijd genoeg, geen rust
genoeg. Belangrijkere dingen te doen….
En tegelijkertijd weet ik dat juist het tot stilte komen
bij de Bijbel, in stilte en rust bidden en mediteren
over wat er in het stukje Bijbeltekst staat dat ik mag
gaan lezen, dat juist dát me ook de rust geeft om te
doen wat ik moet doen. Al is het nog zo druk, als
mijn uitgangspunt rust is, dan komt er meer rust in
mijn leven. Ook al lijkt wat ik wil gaan doen nóg zo
belangrijk, het vinden van rust en stilte in Gods
Woord en in zijn aanwezigheid is oneindig veel
belangrijker.

▪ 5 juni - Kerkinactie
Bijbel brengt arme boeren in actie
Veel inwoners in de
Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal
leven al generaties
lang in armoede. Ze
geloven niet dat het
ooit beter zal worden.
Met een ambitieus
bijbel- en landbouwprogramma lukt het
een Zuid-Afrikaanse
organisatie om dit te
doorbreken: ze brengen families samen in
actie en geven hen
hoop.
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die
hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten
maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je
compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je
samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet.
Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen,
onderwijs en gezondheidszorg
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi
(8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met
groenten planten en besproeien en schoorstenen
in elkaar zetten.
Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in
onze kerk. Kijk voor meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren Hartelijk dank

Pinksteren nadert, en daarmee het afscheid van
een aantal ambtsdragers die gedurende één of
meer termijnen gemotiveerd hebben meegewerkt
in de kerkenraad en in de gemeente:
▪ als diaken: Betty Groen, Marianne van der Maar
(zij blijft wel diaconale werkzaamheden doen) en
Mieke Mevius;
▪ als ouderling: Yvonne de Jong (tevens doopouderling; zij blijft wel lid van het Pastorale Team) en
▪ als ouderling-kerkrentmeester Cees Kerstens, (hij
blijft wel kerkrentmeester).
Zoals u inmiddels misschien hebt gemerkt, zijn we
naarstig op zoek (geweest) naar mensen die bereid
zijn om hen op te volgen. De meesten van u zeiden
‘nee’ op onze vraag of u bereid zou zijn om diaken
of ouderling te worden.
Dat stemt ons een beetje triest. Want we krijgen de
indruk dat u al heel snel wat minder over uzelf
denkt en dat wíj torenhoge eisen stellen aan diegenen die meewerken in de kerkenraad en in onze
gemeente. En dit alles ligt toch echt behoorlijk wat
genuanceerder:

Vanuit de Aalkaar pastorie
Vrij: ‘op vrijdag en zaterdag
Ditmaal geen berichten
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Wij hebben een fantastische gemeente en een
hele gezellige kerkenraad. En natuurlijk is er wel
eens wat. En daarnaast kan het zijn dat je, als je
iets van je onvrede hebt geuit, ook nog merkt dat
dat niet naar tevredenheid wordt opgelost.

Kerkenraadpraat
Bij ontstentenis van de voorzitter der kerkenraad
is mij de eer toegevallen de rubriek kerkenraadpraat vorm te geven. De bron van inspiratie is
daarbij de vergadering van 11 mei. Schreef onze
voorzitter in een vorig relaas nog dat de kerkenraadsvergaderingen tot circa anderhalf uur gereduceerd waren… Ditmaal lukte het met het aantal
aanwezigen, namelijk de helft plus 1, tweeëneenhalf uur vol te praten. Het quorum (de helft plus
1), stelde de plaatsvervangende voorzitter vast,
was aanwezig om eventuele besluiten vast te leggen. Het betekende echter wel dat een uitermate
verkouden aanwezige door vroegtijdig afhaken
deze zekerheid even in gevaar kon brengen. Maar
uiteindelijk haakte deze diep in de zakdoeken gestoken ongelukkige pas af na alle belangrijke details en verdween in de duisternis.

Maar we doen allemaal wel ons best. We proberen
het goed te houden met elkaar. En, we hebben
allemaal gaven en talenten gekregen om in te zetten en elkaar daarmee te dienen. Om daarmee, ten
diepste, God te dienen.
Ik hoop van harte dat u onze vraag nog eens in
overweging wilt nemen. Dat u er eens rustig voor
wilt gaan zitten en onze vraag biddend aan God
wilt voorleggen. Want misschien is het wel goed
om eens iets te doen dat voor u volledig out of the
box is.
Als u dit alles al hebt gedaan dan respecteren we
uw beslissing natuurlijk van harte. En als u hebt
aangegeven dat u graag zo eens wat kleine klusjes
wilt doen, aarzel dan vooral niet om ons aan onze
mouw te trekken als het naar uw idee wat te lang
duurt.

Hopelijk bijtijds, want toen ondergetekende met
een diaken-kompaan rond ‘tienen’ De Aanbouw
verliet, bleek de wind aangewakkerd te zijn en
barstte een regenbui los die de twee vermetele
diakenen geselden tot aan hun gemeenschappelijke fietsenhok toe. Toegegeven na weken droogte was het vocht uiterst gewenst, maar tjeempie
een kwartier later had ook gemogen!

Op moment van schrijven ligt onze vraag om ouderling of diaken te willen worden, nog bij enkelen
ter overweging. We wachten af….hoopvol!
Afscheid gaan we helaas nemen van Wilma Lans.
Wilma gaat Hoogvliet, en daarmee ook onze gemeente, verlaten.
Zij is betrokken geweest bij het Pastorale Team en
heeft in deze functie contact gehad met een aantal
gemeenteleden. We zijn haar als Pastoraal Team
dankbaar voor haar inzet.
Wilma, sterkte met de verhuizing, en het ga jullie
goed! We wensen jullie Gods zegen toe.

Bij aanvang was er een moment van bezinning
geleid door Viola. Samengevat was de these dat
‘Elke dag even in de Bijbel te lezen, goed is om
de ware Goede God te leren kennen’. Dat leidt tot
het worden van een boom, geworteld aan stromend water. Leest u Psalm 1 maar erop na en
dan wordt u waarschijnlijk geleid naar het gegeven om dag en nacht zacht uit de Heilige Schrift te
reciteren. Dat riep de gerechtvaardigde vraag op
of wij nog regelmatig / dagelijks een stukje uit de
Bijbel lezen. De invulling daarvan laten we graag
over aan een ieder. Er zijn prachtige verklarende
dagboekjes die je erbij kunt lezen. Op elk moment
is de Bijbel uiteraard grijpbaar, maar zelf zou ik
zeker niet de momenten vergeten die je plotseling
dicht bij God brengen. Dat kan zijn dat je terugschrikt na een zelf geuite vloek tot een dagelijkse
gebeurtenis die je plaatst in het perspectief van je
geloof. Bij mij komt de term ‘bewust leven’ naar
boven en dus ook wat je daarmee kunt doen.
Dan is het sprongetje gauw gemaakt naar iets dat
binnen de gemeente toch moet leven: ‘Hoe houd
je de kerkenraad voltallig’? Kortom nieuwe ambtsdragers werven, een bijna jaarlijks terugkerend
ritueel. Dan beseffen we ook dat niet ieder het
ambt ‘aandurft’. Dat besef heeft binnen zowel de
diaconie als het pastoraat en wellicht ook het CvK
geleid naar de suggestie om werkgroepen samen
te stellen. Bijvoorbeeld een diaconale-, en pastorale werkgroep.

Pinksteren is natuurlijk niet alleen maar afscheid
nemen van ambtsdragers (en hopelijk nieuwe bevestigen) Het is oneindig veel meer. De Heilige
Geest is gekomen. Die Geest, zonder welke er
geen Gemeente des Heren zou zijn geweest. Die
Geest, die de toon heeft gezet – en die telkens
opnieuw zet – voor onze lofzang. Die wij zondag
aan zondag mogen aanheffen. En die wij door de
weken heen in ons eigen leven mogen voortzetten.
De Geest helpt ons om op toon te blijven en om de
lofzang gaande te houden.
Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied
aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons
elkaar verstaan.
Óp naar feestelijke diensten, gevuld met lofliederen.
Ik wens u gezegende samenkomsten richting Pinksteren én daarna toe.
Ds. Viola Huls
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Een samenstelling, waarin mensen meedenken
en handelen zonder in het ambt de daaraan verbonden plichtplegingen te hoeven doen. Klein
voorbeeld: Men hoeft niet achter de katheder het
welkom te doen of het gebed om ontferming.
Maar, het kan natuurlijk net zo goed zo zijn dat u
het leuk vind wel af en toe een gebed te maken of
een bijbellezing te doen, zonder
daarbij bevestigd te zijn tot diaken of ouderling.

eens een taakje of werkje nader te bekijken en
nog mooier in te vullen.
Harry Wols

Voices
Beste gemeenteleden,
Na bijna 2,5 jaar corona zijn we sinds kort weer
begonnen met repeteren. Het is voor ons alweer
een lange tijd geleden dat wij voor u hebben kunnen optreden
Daarom nodigen wij u uit op woensdag 1 juni om
20.00 uur in de Dorpskerk
Wij zullen dan een open repetitieavond houden en
voor u een aantal nummers ten gehore brengen.
Wat we natuurlijk hopen is, dat u die avond allemaal naar de kerk komt en wellicht erover na gaat
denken om bij ons op het koor te komen zingen.

Het vervangen van mensen wordt uiteraard met
het rijzen der leeftijden en om wat voor reden dan
ook, steeds moeilijker. Binnen onze gemeente
mag duidelijk zijn dat er mensen zijn die jarenlang
buitenproportionele taken uitvoeren, maar dat zelf
nooit zo zouden noemen. Maar vroeg of laat, al
dan niet gedwongen, dringt door dat er geen eeuwigheidsduur aan zo’n job kleeft. Er moet dan
door de kerkenraad echt diep nagedacht worden
hoe een en ander geruisloos kan continueren.
Onze zorg, maar eerlijk gezegd ook de zorg van
de gemeente. De vijver waaruit gevist moet worden, wordt toch kleiner. Binnenkort wordt er een
vrijwilligersborrel georganiseerd en tja, dan blijkt
toch dat het aantal genodigden behoorlijk groot is.
En dat is mooi, maar zorgelijk dat er desondanks
om invullingen van bepaalde werkzaamheden
geschreeuwd wordt.
Het wordt dus na alle corona-ellende hoog tijd
weer een gemeenteavond te houden en de suggestie van de voorzitter van de diaconie dat te
doen rond het thema ‘Verbondenheid’ lijkt me uitstekend aan te sluiten op mijn enigszins zorgelijke
toon van het voorgaande vrijwilligersprobleem.
Een definitieve datum is nog niet vastgesteld.

Zien we u op 1 juni?
Chr. Koor ‘‘Voices’

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

▪ Personalia: zie bladzijde 15
▪ Giften en collectegeld (contant)
Kerk - algemeen
€ 50,00 van NN via ds. Huls

Het wordt nu tijd een einde aan een lang relaas te
breien. Het fenomeen van het digitale tijdperk
komt regelmatig naar voren. Niet meer lijfelijk
aanwezig zijn in een dienst.. tja, maar niet vergeten mag worden dat het aantal bijwoners van een
dienst thuis niet gering is. Er zijn lege stoelen tijdens een dienst, maar vergeet alstublieft niet dat
als de kijkers thuis die zetels in de kerk zouden
bezetten we er een kerk aan moeten bouwen. Een
klein voorbeeld is de Stille week die ook in nietcoronatijden slechts tussen de 20 en 25 bezoekers trok maar met de ‘thuiskijkers/luisteraars’ dit
jaar gemiddeld zo’n 50 extra belangstellenden
opleverden. De Witte Donderdag zelfs heel veel
meer. Over belangstellenden gesproken.. de donderdagochtend met eventuele lunch. Er is een
bestendig trouw groepje, maar het zou fijn zijn als
er in grote getale weer mensen die ochtend de
Dorpskerk zouden bezoeken om gezellig samen
te zijn, vreugde, kommer en kwel te bespreken en
dat af te sluiten met een gezamenlijke lunch. Ook
dat is gemeentevormend.
Goed, ik ben leeg en wens een ieder goede gedachten die leiden tot inspiratie om wellicht toch

Hartelijk dank voor uw bijdragen
_________________________________________

14

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

● Parochiebestuur
Mgr. vicaris A.J. (Lex) van Deelen, voorzitter

Bisdomnieuws

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

● Traditie van de Liduinaprocessie

Op zondag 22 mei zal na een onderbreking van
twee jaar opnieuw de Liduinaprocessie door de
straten van Schiedam trekken. De rector van de
Liduinabasiliek, vicaris Henri Egging, nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze processie. De jaarlijkse Liduinaprocessie is een jonge
traditie die begon bij het 25-jarig jubileum van de
kerk van Sint Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans als basiliek.
“Twee jaar lang zijn vanwege de coronapandemie
veel activiteiten uitgevallen”, zegt vicaris en rector
Egging, “Vieringen in onze kerken konden slechts
met beperkingen doorgaan. Ook de Liduinaprocessie is twee keer afgelast. Maar dit jaar kunnen wij
de traditie hervatten en het Liduinafeest met de
processie weer houden.”
Om 10.00 uur begint het Liduinafeest met een
feestelijke eucharistieviering in de basiliek. Aansluitend is er koffie en thee en gelegenheid om een
zelf meegebrachte lunch te gebruiken in parochiezaal De Wilgenburg. Vanaf 14.00 uur zal na een
kort gebedsmoment in de Liduinabasiliek de processie door de straten van Schiedam trekken.
Daarin worden de relieken van de heilige Liduina
meegedragen.

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

● Bisdomkerk

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

● Deelparochies

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
‘Sint Willibrordus’, Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon,
tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: zo.: 11:15 uur
• Brielle - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle,
tel. 0181-412142, website: www.rkkerk-brielle.nl
e-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle
Vieringen: zo.: 9:30 uur

“De processie gaat langs plaatsen uit het leven van
de heilige Liduina en plaatsen uit de devotie tot
deze heilige, waaronder de Grote of Sint Janskerk
waar een oecumenische gebedsdienst zal plaatsvinden en Huis te Poort”, aldus rector Egging. De
processie wordt rond 16.00 uur afgesloten in de
basiliek met een korte vesperdienst.

• 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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● Fotoverslag van de WJD@home op
Ameland nu op katholiekleven.nl

Daarna staat in de parochiezaal nog voor elke
deelnemer soep en een broodje klaar.
Het Liduinafeest wordt jaarlijks gevierd op de zondag voor Hemelvaartsdag. De ‘eigenlijke’ feestdag
van Liduina volgens de liturgische kalender is 14
juni. Ook rond deze dag zal de Liduinabasiliek stilstaan bij de bijzondere betekenis van de heilige
Liduina. Op zondag 12 juni is er om 16.00 uur een
feestelijk Liduinalof in de basiliek.

● Bedevaartsoord Brielle
Dit jaar is het
precies 450 jaar
geleden dat in
Brielle negentien
geestelijken hun
leven gaven. Wij
kennen hen als
de
‘Martelaren
van Gorcum’. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar
dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan. En we
hopen dat u meedoet, omdat het belangrijk is en
blijft om hen te gedenken. Te midden van de oorlog
en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden
aan het geloof. Hun voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof.
En we bidden in het Bedevaartsoord in Brielle op
hun voorspraak voor de intenties die wij met ons
meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld
ook een dagelijkse realiteit zijn. Doet u mee met
het jubileumjaar van het Bedevaartsoord Brielle?
Kom naar de Nationale Bedevaart op 9 juli, zodat
we samen met gelovigen uit vele parochies ons
geloof kunnen vieren op deze bijzondere historische plaats. Voorafgaand aan de Nationale Bedevaart wordt vanaf 30 juni een noveen gebeden die
mensen (online) mee kunnen bidden.
Groepen kunnen een eigen moment kiezen voor
een bedevaart naar Brielle en worden dan verwelkomd door de gastheren en gastvrouwen van het
bedevaartsoord. Individuele pelgrims en groepen
kunnen hun bezoek aan het Heiligdom nu ook
combineren met de nieuwe ‘Bezinningsroute vrijheid en verdraagzaamheid, de Geuzen- en Martelarenroute’. Deze wandelroute loopt door de vestingstad Brielle. Hij eindigt bij de Bedevaartkerk en
laat de wandelaars stilstaan bij de historische gebeurtenissen met vragen rond de thema’s vrijheid
en verdraagzaamheid.

Op het videokanaal van
de Nederlandse Bisschoppenconferentie katholiekleven.nl, is een uitvoerig fotoverslag gepubliceerd van de WJD@home op Ameland. Deze
thuisversie van de Wereld- jongerendagen vond
plaats in het weekend van 29 april tot en met 1
mei. Meer dan honderd jongeren plus leiding kwamen naar Ameland om met elkaar te vieren, te bidden en te praten over het geloof.
Er werd onder meer gebeden voor alle jongeren
die erover nadenken om deel te nemen aan de
Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon “om gesterkt te worden door hun ontmoeting met jongeren
van over de hele wereld en de ontmoeting met
paus Franciscus.” Van de bisschoppen waren mgr.
Van den Hende van bisdom Rotterdam, mgr. Van
den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en
mgr. Mutsaerts van bisdom ’s Hertogenbosch aanwezig. Mgr. Van den Hende sprak onder meer over
de boodschap van paus Franciscus aan de jongeren voor de Wereldjongerendagen:

“Sta op! Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien
hebt” (vgl. Hand. 26, 16). De paus schrijft daarin
over de roeping van Paulus. Bisschop Van den
Hende: “De paus wil graag dat jullie deze boodschap, deze bekering, deze roeping van Paulus
overdenken. Want hij zegt: zo is de Heer met ieder
van ons bezig. Zo heeft hij zijn apostelen geroepen
vanaf het eerste uur en heeft Hij vele mensen aangesproken door de verkondiging van de leerlingen.”

We zijn dankbaar dat priesters uit het bisdom Rotterdam en daarbuiten het mogelijk maken om op
weekdagen de Eucharistie te vieren. De vieringen
en celebranten worden vermeld in de agenda op
de website martalerenvangorcum.nl. Individuele
pelgrims zijn van harte welkom om zich hierbij aan
te sluiten.
Pastoor Jack Glas,
Custos heiligdom HH. Martelaren van Gorcum
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In deze stad zijn inmiddels veertien huizen voor
straatkinderen en -jongeren. In de afgelopen jaren
had de missionaris verschillende
opvoedkundige
functies, en de
algemene leiding
in de opvanghuizen.
Ook zag Dick om
naar jongeren in
de gevangenis.
Nu werkt hij aan
het project Chem
Chem: een vakopleiding
voor
land- en tuinbouw en visserij. Het diploma dat de
jongeren na het afronden van de school ontvangen, is zeer gewild. Het biedt jongeren de kans om
zelf hun dagelijks brood
te verdienen.

Week van de missionarissen
Pater Dick Zwarthoed geeft mensen
kracht om door te gaan
Pater Dick Zwarthoed s.d.b. lag met malaria in
het ziekenhuis van de Congolese stad Lubumbashi. In
het ziekenhuis hadden ze
niet de apparatuur om hem
verder te helpen. “Er stonden vier artsen om mijn bed
en zij vroegen mij of ik snel
naar Europa kon gaan voor
verdere behandeling.”
Pater Dick (84) vertelt het met een glimlach, onder
het genot van een kop koffie bij zijn broer Jan in
Volendam. In mei 2021 kwam pater Dick naar Nederland om aan te sterken. Van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) kreeg hij financiële
steun voor zijn verblijf. Inmiddels is pater Dick weer
terug in DR Congo, het land waar hij voor het eerst
in 1960 naartoe ging als stagiair.

Lokale problemen
Op zondag draagt pater Dick de mis op in de dorpen. Na de mis komen de parochianen bij hem en
vertellen over lokale problemen. Zwangere vrouwen moeten bijvoorbeeld heel ver lopen naar de
kraamkliniek. Veel overleven het niet. Pater Dick
zet zich nu in om een kliniek dichtbij te krijgen. Zijn
broer Jan heeft in al die jaren flink wat geld opgehaald voor verschillende projecten, en pakketten
met spullen en eten verstuurd.

Missionair vuur
Het vuur van de missie werd bij pater Dick op de
lagere school aangewakkerd. Volendam telde in
die tijd veel missionarissen. Zij kwamen op scholen
vertellen over hun missie en missieland.
Pater Dick zag het als kleine jongen voor zich om
op een paard, met een hoed op, in Latijns-Amerika
de mensen te bezoeken. Maar het werd uiteindelijk
Afrika, zonder paard. “Bij de salesianen moet je na
filosofie stage lopen,” licht hij toe.
Zo kwam Dick in Congo terecht. Daarna moest hij
naar België om de priesteropleiding te voltooien.
Na zijn wijding in 1967 werd hij weer naar Congo
gezonden.

Kracht
Pater Dick vertelt: “Als missionaris wil ik de liefde
van Jezus doorgeven. Wat Hij ons heeft verkondigd, wil ik uitdragen. Ik wil de mensen laten weten
dat iemand van ze houdt.” Het geeft de lokale bevolking kracht om vol te houden en om door te
gaan. “Ik hou van het land en de mensen. Er is tijd
voor de mens en de mens wordt gewaardeerd.”

Straatjongeren
De salesianen zetten zich in DR Congo in voor
straatjongeren. Al in 1914 zagen zij dat de jongeren een vak moeten leren om verder te komen in
het leven. “ De eerste vakopleiding is begonnen in
Lubumbashi,” vertelt pater Dick.

Pinksteractie
Traditiegetrouw collecteren we met Pinksteren voor
de Nederlandse missionarissen. We willen hen
ondersteunen, want de inzet van gelovigen is onontbeerlijk voor de projecten waaraan ze werken.
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Hoogvliet / Pernis

Zo. 22 mei
09.30 uur

Zesde Zondag na Pasen.
Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans
Koor 'Mansaheronan di Pas'.
Priester:
pater Y. Konchenko.
Koster:
mw. C. Hendriks.
Lector:
dhr. L. Janssen.
Collectanten: dhr. en mw. Ayrancy ,
mw. N. Borges en mw. N. Plantijn.
Ma. 23 mei

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

Do. 26 mei
09.30 uur
Priester:
Koster:
Lector:

10.00 uur Eucharistieviering.
10.30 uur Rozenkransgebed.
Hemelvaart van de Heer.
Eucharistieviering met samenzang.
pater Y. Konchenko.
dhr. N. Evertsz.
mw. L. Ietswaart.

Zo. 29 mei
09.30 uur
Voorganger:
Koster:
Lector:
Collectanten:
Intentie:

Zevende Zondag van Pasen.
Woord- en Communieviering.
mw. L. Janssen-Impens.
dhr. W. Tempelaars.
dhr. L. Janssen.
dhr. en mw. Van Dam.
mw. Paula Bijlsma.

Ma. 30 mei

10.00 uur Eucharistieviering.
10.30 Rozenkransgebed.
10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 2 juni

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).

Zo. 5 juni
09.30 uur
Priester:

Dagmis van Pinksteren.
Eucharistieviering.
pastoor P.H. van de Veer.
m.m.v. Rouw- en Trouwkoor St. Jan
Koster:
dhr. L. Janssen.
Lector:
mw. J. van Dam.
Collectanten: dhr. J. Boef, mw. S. van Oossanen,
dhr. en mw. Van Dam.
Ma. 6 juni
10.00 uur
Do. 9 juni

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.

10.00 uur
Zo. 12 juni
11.00 uur
Priesters:

Heilige Drie-Eenheid.
Viering H. Vormsel
pater T. Kremer en
pater Y. Konchenko.

14.00 uur

Eucharistieviering voor de
Antilliaanse geloofsgemeenschap.
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'
pastoor C. Eba’a

Uit de deelparochie
Priester:

Zondagvieringen

Heilige Maria, Moeder van de Kerk.
Eucharistieviering.
Onze Heer Jezus Christus,
Eeuwige Hogepriester.
Eucharistieviering.

● Secretariaat gesloten.

Mariakerk

Do. 26 mei ,vr. 27 mei, ma. 6 juni
_________________________________________
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Vuurdoop

Landelijk kerknieuws
● Boodschap paus Roepingenzondag:
nadenken over roeping binnen de context
van een synodale Kerk

Met zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag
voor Roepingen, in Nederland beter bekend als
Roepingenzondag, wilde paus Franciscus dit jaar
nadenken over roeping in de context van een synodale Kerk. Een Kerk die luistert naar God en
naar de wereld. Roepingenzondag was op 8 mei
en in Nederland was het thema ‘Vreugde Verbindt’.
‘In een tijd waarin de koude wind van oorlog en
onderdrukking waait en waarin wij de tekenen van
polarisatie zien, zijn wij als Kerk een synodaal proces begonnen: wij voelen de dringende noodzaak
om samen op weg te gaan, waarbij wij de geest
van luisteren, deelnemen en delen cultiveren,”
schrijft de paus.
Hij ziet ook synodaliteit, het samen op weg gaan,
als een roeping die fundamenteel is voor de Kerk.
“Wij weten dat de Kerk bestaat om te evangeliseren, om uit te gaan en om het zaad van het Evangelie in de geschiedenis te zaaien.

Op 4 juni, de zaterdag voor Pinksteren, komen
vormelingen uit het hele bisdom en hun begeleiders samen in de kathedraal van Rotterdam voor
de Vuurdoop! Er is ook dit jaar een gevarieerd programma met schriftlezing, gebed, actie, ontmoeting
en workshops over de kracht van de Heilige Geest.
“Het is de Heilige Geest die ons geeft wat we nodig
hebben om te geloven, om elkaar te dienen en
steeds weer op weg te gaan met de woorden van
Jezus”, zei bisschop Van den Hende daarover bij
een eerdere editie. Om dat te symboliseren is bij
de opening van de Vuurdoop het 'Pinkstervuur'
ontstoken en in de kathedraal door speciale fakkeldragers doorgegeven.
De Vuurdoop! is een dag met actieve workshops die allemaal aangeven wat je kunt doen met de
kracht van de Heilige Geest. Deze
Vuurdoop! vindt plaats in het diocesane Jaar van de Sacramenten.

Deze zending kan alleen worden volbracht als op
elk terrein van pastorale activiteit wordt samengewerkt en, wat nog belangrijker is, alle leerlingen
van de Heer erbij worden betrokken.”
Paus Franciscus schrijft dat wij als christenen niet
alleen individueel een roeping ontvangen, maar dat
wij ook gezamenlijk worden geroepen. “Wij zijn als
de tegels van een mozaïek. Ze zijn allemaal mooi
op zich, maar pas als ze samengevoegd worden,
vormen ze een beeld, dit is het mysterie van de
Kerk: een viering van verschillen, een teken en
instrument van alles waartoe de mensheid geroepen is.

Zaterdag 4 juni: HH. Laurentius en Elisabeth
Kathedraal Mathenesserlaan 305, Rotterdam
09.00-13.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur)

Daarom moet de Kerk steeds meer synodaal worden: in staat om samen op te trekken, verenigd in
harmonieuze verscheidenheid, waar iedereen actief kan deelnemen en waar iedereen iets heeft in
te brengen.’

Mail voor meer informatie naar:
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

_____________________________________
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vervolg van bladzijde 8

Zij hebben elk een eigen programma
Citykerk Het Steiger
Stichting Grote Kerk Overschie
St. Mary's Church
Fonteinkerk
Hillegondakerk Rotterdam
Kerk van de Nazarener
Stichting de Muziekwerf
Dorpskerk Hoek van Holland
Goede Herderkerk Schiebroek
Paradijskerk
Michaëlkerk
Maranathakerk
Julianakerk
Vrede en Verzoening (Oorlogsmonument Kerk)
Moskee Centrum de Middenweg
H. Hildegardiskerk
Laurenskerk
Scots International Church Rotterdam
Heilige Familiekerk
Pro Rege
Bergsingelkerk
LIberaal Joodse Gemeente Rotterdam
Leger des Heils Rotterdam Oost
Evangelische Broedergemeente
Waalse Kerk Rotterdam
Phuntsok Chö Ling Kocatepe Moskee
Sri Ram Mandir
Mevlana Moskee
Opstandingskerk
Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk
Oude of Pelgrimvaderskerk

Alle informatie op de website:
ww.heiligehuisjesrotterdam.nl
_________________________________________

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

