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Data van verschijning van de volgende edities
van het kerkblad en inleverdata:
Nr. Kopij inleveren
Editie periode
e-mail tot 18.00 u: versch.: van - tot:
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Redactieadres:

____________________________________

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

Kopij inleveren:

• bij voorkeur per e-mail: tot donderdag, 18.00 uur,
negen dagen voor verschijnen (of eerder);
• bij uitzondering: uiterlijk vrijdags 12.00 uur.
Opgave van advertenties via het mailadres.

Redactieleden:
D.S. Bijlsma,
J. Groot Bramel,
L.W.M.B. Janssen,
C. Kreft,
W.D. van der Veen,
C. Westerduin,

tel. 4164080
tel. 4380618
tel. 4382325
tel. 4383318
tel. 4168663
tel. 4161303

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

Vakantiezegenbede

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar
Betalingen aan:

Dat de zon je pad mag verlichten,
dat vergezichten
je blik mogen verruimen.

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

Dat de horizon vergroot wordt
door de ontmoeting met anderen.

Abonnementenadministratie:
Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(C. Westerduin, telefoon 4161303)

Dat je je zorgen achterlaat.

Een abonnement wordt aangegaan voor tenminste één
jaar met stilzwijgende verlenging.
Opzegging kan daarna per maand tegen het eind van
een volle kalendermaand na de opzegdatum. Voor elke
verstreken maand in dat jaar wordt € 2,00 berekend.

Dat de kracht van de Eeuwige
met je meegaat op je weg.

Privacy
De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de persoonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de
regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnementenadministratie en de adressering van de kerkbladen.
De administratie wordt vijf jaar bewaard.

Dat het geluk je pad zal kruisen,
en dat je het oppakt.

Dat je de wind in je rug mag hebben.

Dat je mag vinden wat je zoekt,
dat je deelt wat je hoopt.

Dat je je bij iedere stap
drievuldig gezegend voelt:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits
met bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)
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“Zie ik het werk van Uw vingers”
Een paar dagen geleden bezocht ik een mevrouw die tijdelijk opgenomen is in Huize Siloam. De
geestelijk verzorgster in dat huis had mij gevraagd haar te bezoeken, omdat ze graag iemand van de
katholieke parochie wilde spreken.
We raakten in gesprek over haar komst hier naar Hoogvliet. Zij was altijd een zelfstandige, alleenstaande vrouw geweest, totdat divers lichamelijk ongemak dit niet langer mogelijk maakte. Er werd in
haar omgeving gezocht naar een plaats waar ze opgenomen kon worden en verzorgd. Helaas, en dat
hoor ik vaker, was er in de directe omgeving geen plaats. Alles was vol en er waren lange wachtlijsten! Dus vanuit Den Haag was ze tijdelijk in Hoogvliet gehuisvest. Het niet langer zelf je zaken te
kunnen regelen viel haar zwaar, maar ondanks alles bleef ze toch optimistisch en had ze gelukkig
genoeg familie en vrienden die haar hier opzochten.
Op de zondagen bezocht ze de vieringen in de zaal beneden. Ze moest wel wennen aan al de psalmen die gezongen werden, maar omdat de melodieën niet zo moeilijk zijn, kon ze al snel meezingen.
En wat werd er uit volle borst meegezongen, vond ze. Wel wat anders dan in haar eigen kerk, want
daar was er vaak een koor. Ze wilde ook graag ter communie gaan en daar kon ik gelukkig voor zorgen. In een viering die ik een paar zondagen geleden bijwoonde, werd als antwoordpsalm psalm 8
gelezen. De tekst daarvan sprak mij erg aan. Ik stelde voor om die psalm voor haar te lezen. Een
mooie tekst vond ze.
“Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan
de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet. U hebt hem bijna een
god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van Uw handen en alles
aan zijn voeten gelegd.”
Dat werk van Uw handen aan ons toevertrouwd. Zo’n zin schuurt, zeg nou zelf! Dat aan ons toevertrouwde werk hebben we behoorlijk verslonsd. Op dit moment bevinden we ons in een crisis. Het klimaat en alles wat daar mee samenhangt is een steeds grotere zorg aan het worden. Dagelijks horen
we over natuurrampen, de stikstofcrisis, ziekten die overgaan van dier op mens, voedseltekorten en
onherstelbare vervuiling.
Op de televisie is er een serie “Oases in de Oriënt” te zien. De presentator Kefah Allush bezoekt een
aantal landen in Afrika en gaat daar op zoek naar plaatsen die wij oases noemen. Groene plekken
met bronnen in een doorgaans dor en droog gebied. Zo stellen wij ons dat voor. Maar ook daar is de
invloed van ons ondoordacht omgaan met de ons toevertrouwde natuur te zien. Meren die volkomen
uitgedroogd geraakt zijn. Plantages met palmbomen die langzaam afsterven en die de eigenaar zo
zijn broodwinning afpakt. Zelfs de wilde dieren zijn verdwenen, op zoek naar plaatsen waar ze wel
nog voedsel kunnen vinden. Gelukkig gaan er steeds meer stemmen op om te proberen aan die problemen een halt toe te roepen en wellicht te komen tot een langzaam herstel van wat aan onze handen door Hem is toevertrouwd.
Neem mij niet kwalijk, ik besef dat ik een beetje zit te somberen, maar er is nog genoeg over om blij
mee te zijn. Want er is ook nog genoeg moois te zien, zelfs in een stedelijke omgeving als Hoogvliet.
Wij hebben een mooie groene zone die langs de rivier loopt en waarin je
lekker kunt wandelen. De kinderboerderij Oedenstee heeft altijd wel leuke
jonge dieren rondlopen. Ik mag graag die krioelende schoolklassen zien
vol spring-in-het-veld kinderen, die lammetjes knuffelen, konijntjes aaien
of als echte Max Verstappens rondscheuren op mini-traptractoren.
Als u op vakantie gaat wens ik u
veel plezier en hoop dat u geniet. Mocht u thuis blijven, dan is
het misschien een idee om de zomeractiviteiten van de IAC te
bezoeken. Er is vijf donderdagen iets te doen in De Aanbouw
naast de Dorpskerk. Diverse leuke activiteiten, er is voor elk wat
wils.
En na de vakantieperiode hopen we elkaar weer te ontmoeten.
(NLB 416!)
Op pagina 2 heb ik een vakantiezegenbede gezet. Het is een bewerking van een oude Keltische zegenbede. Ik wens u een fijne en ontspannen vakantietijd toe.
Léon Janssen
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 17 JULI 2022

ZONDAG 3 JULI 2022

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

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

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

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

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

Prot.

COLLECTEN:

COLLECTEN:
Prot.

RK:.:

1. KiA - Werelddiaconaat: onderwijs aan
kansarme kinderen in India
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

R.K.:

Vooruitblik:

ZONDAG 24 JULI 2022

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

ZONDAG 10 JULI 2022
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. F.J. van Harten
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Vicaris A.J. van Deelen
Eucharistieviering
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
Diaken R.H. Dits
woord- en communieviering
14.00 uur

1. Diaconie:
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
Eigen parochie

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

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

Prot.
R.K.:

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

1. Diaconie
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk l
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

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

Citaat

Prot.

Ik geloof in God als een blinde gelooft in de
zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze
voelt.

R.K.:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
Eigen parochie

Phil Bosman
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14.00 uur De Aanbouw. Creatieve middag met
Joke van Raamsdonk. Materiaal is aanwezig.
Graag meenemen, werkmatje en schaartje
(O).

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.
______________________________________

Bijbelleesrooster

● Vast rooster

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

1 Koningen 1:41-53
1 Koningen 2:1-12
1 Koningen 2:13-25
1 Koningen 2:26-35
1 Koningen 2:36-46
1 Koningen 3:1-15
1 Koningen 3:16-28

zondag 17 juli
maandag 18 juli
dinsdag 19 juli
woensdag 20 juli
donderdag 21 juli
vrijdag 22 juli
zaterdag 23 juli

Psalm 15
1 Koningen 4:1-20
1 Koningen 5:1-14
1 Koningen 5:15-32
1 Koningen 6:1-18
1 Koningen 6:19-38
Psalm 141

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’

zondag 24 juli
maandag 25 juli

Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28

● Actueel
Maandag 4 juli
14.00 uur. Uitzending vanuit de Dorpskerk met
een
gevarieerd
programma
(via:
www.kerkhoogvliet.nl).
Dinsdag 5 juli
13.00 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH
Nicolaas Pieck en gezellen (K).
19.30 uur Mariakerk. Locatieraad (K).
Woensdag 6 juli
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).
Donderdag 14 juli
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet'
voor 3 weken (O).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Dinsdag 19 juli
13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).
Donderdag 21 juli
13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).
Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteiten
Commissie.

Zorgcentrum 'Sonneburgh'

zondag 3 juli Lucas 10:1-16
maandag 4 juli
Lucas 10:17-24
dinsdag 5 juli
Lucas 10:25-37
woensdag 6 juli
Lucas 10:38-42
donderdag 7 juli
Psalm 140
vrijdag 8 juli
1 Koningen 1:1-21
zaterdag 9 juli
1 Koningen 1:22-40

(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”

In het ziekenhuis/verpleeghuis

(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
telefoon: 010-438 33 44; mob.: 06 3816 8239
▪ mw. Marije Noorbergen (tijdelijk afwezig)
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buiten? Dan kunt u bellen met de heer Jasja Arzumanian:
telefoon 4720068 of 06-51019423

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

Meeuwenhof

Dank

Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de kerk
op 12 juni.
Henja Huiting
Hierbij willen wij onze dank uitspreken voor de fijne
begeleiding, de belangstelling, kaarten, telefoontjes
en gebeden bij het overlijden van mijn man, vader
en opa Arie Ophorst.
Uit aller naam,

Geestelijk verzorger

▪ mw. Aleksandra Gwizdz
(aanwezig op maandag en vrijdag)
e-mail: a.gwizdz@argoszorggroep.nl
telefoon: 010 295 18 88

Pleuny Ophorst-Sintemaartensdijk

Dorpskerkuitzending - extra

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

Op maandag 4 juli wil ik ’s middags om twee uur
nog een zomerse uitzending doen vanuit de
Dorpskerk om de lange vakantieperiode enigszins
te onderbreken. Daarna is de bedoeling weer vanaf
september eenmaal per maand een uitzending te
verzorgen. (De eerder aangekondigde datum van 8
augustus vervalt dus - red.)
Met het oog op het stijgen der jaren moet ik bekennen dat ik de frequentie van de uitzendingen moet
beperken omdat naast de armzalige lichamelijke
souplesse de geest ook minder soepel wordt.
Tot nog toe heb ik nog erg weinig support om ideetjes aan te leveren, maar met die paar bereidwillige
mensen, die wel suggesties doen lukt het
eenmaal per maand zeker.
Harry Wols

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

_____________________________________

In juli is er geen Taizéviering
Redactioneel
Besloten is in de schoolvakantiemaanden de
Jeugdpagina niet op te nemen. We starten weer in
nummer 15 van 3 september.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Na wellicht wat (te) veel kleurennummers zullen
deze en een aantal volgende edities in grijstinten
worden gedrukt om de kosten te verminderen.

▪ 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.

En we wijzen op deze plaats ook graag naar de
zomeractiviteiten (zie hiernaast), zo maar gratis
en voor niks - en aanmelden hoeft alleen voor de
activiteit op 4 augustus.

▪ 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

Een fijne zomertijd!
_________________________________________

▪ Klusjes? Graag! Heeft u kluswerk voor binnen of
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Zomeractiviteiten 2022
Ook dit jaar worden in de zomervakantie door onze kerken (katholiek en protestant )
in Hoogvliet gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor iedereen, oud en jong!

Donderdag 21 juli – De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur
Creatieve middag!
Onze welbekende creatieve middag zal plaatsvinden op donderdagmiddag 21 juli.
Onder deskundige leiding van mevrouw Joke van Raamsdonk gaat u zelf naar huis
met een of meerdere eigengemaakte kaarten! Het werkmateriaal is aanwezig!
Graag zelf meenemen : werkmatje en schaartje!
(Aanvang 14.00 uur/ zaal open 13.30 uur) Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 28 juli – De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur
Op de grote stille heide…..
Die grote stille heide is nostalgie, maar ook nu lopen er herders met hun schapen over de heide.
Dhr. Sjoerd Stellingwerf komt u graag meer vertellen over hoe een herder met zijn kudde werkt.
En daar komt meer bij kijken dan de stadsmens denkt.
(Aanvang 14.00 uur/ zaal open 13.30 uur) Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 4 augustus - De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00 uur

Bloemstukjes maken!

Onder begeleiding van Yvonne Taphoorn kunt u een superleuk fleurig zomerbloemstukje maken.
Voor alle materialen wordt gezorgd. (Aanvang 14.00 uur/ zaal open 13.30 uur).
Hiervoor dient u zich wel telefonisch op te geven!!!

Aanmelden tot 1 augustus (maximaal 40 deelnemers!)

Donderdag 11 augustus – De Aanbouw (Dorpskerk) 14:00u
Pelgrim, waarheen is uw weg?
Wat is pelgrimeren? Niet iedereen is bekend met het verschijnsel pelgrimeren.
De heer Léon Janssen heeft zelf meerdere pelgrimages gedaan en wil u hier meer over
vertellen. O.a. over de pelgrimage naar het eiland Iona en de camino de Santiago de Compostella. Met behulp van materiaal, foto’s en dia’s wil hij u virtueel laten meelopen.
(Aanvang 14.00 uur/ zaal open 13.30 uur) Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 18 augustus – De Aanbouw (Dorpskerk) 12:30u
Gezellig samen aan de lunch.
Voor de verandering dit jaar niet samen avondeten, maar ’s middags gezellig met elkaar
aan tafel. U wordt uitgenodigd voor een gezellige lunch.
Wij zorgen voor de nodige lekkere hapjes.
Een simpel uitje, maar het is altijd leuk om samen te eten en met elkaar in gesprek te gaan.
Wij hopen dat u ook komt!
(Aanvang 12.30 uur/ zaal open 12.00 uur) Aanmelden is niet nodig.
Aanmelden voor het bloemschikken is noodzakelijk! U kunt zich opgeven via
010-4384721/ 06-49912366 (mw. Leeuwestein) of 010- 4382325 ( fam. Janssen)
Geen deelnamekosten, maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten blijft welkom! Weet u
welkom, ook als u niet kerkelijk betrokken bent!
Jonge kinderen alléén onder begeleiding.
Organisatie: Interkerkelijke Activiteiten Commissie
_______________________________________________________________________________
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

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.
▪ Protestantse Vrouwendienst Hoogvliet
Voorzitter: mw. H.H.C. Vervat-van Tooren, telefoon
06 18 79 89 69; e-mail: daantje.vervat@kpnmail.nl
Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, tel. 4382067;
e-mail: dinekevanveelen@gmail.com.
Penningmeester: mw. A. van Lunteren-Boers,
tel. 4385558.

ADRESGEGEVENS

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

Dorpskerk
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

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)

● 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

● Predikant

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

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

telefoon 4160071, e-mail: v.huls@chello.nl
zaterdags vrij.
▪ 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.

• Collectebonnen

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

▪ 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.

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

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

• 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

Hulpverlening

• 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.
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Website

We beginnen na de zomer op een feestelijke dag,
namelijk op de startzondag 28 augustus!
Na de zomer zal er, net is in de afgelopen periode,
weer 2 keer in de maand kindernevendienst en
oppas zijn. We horen van sommige ouders dat er
kinderen zijn die vaker naar de kerk zouden willen
komen. Momenteel is dit helaas voor de kindernevendienst niet te realiseren, omdat er nu
onvoldoende leiding is.

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! 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.

Hierbij daarom ook een oproep:

Mocht je ons team willen versterken, eerst wat
meer informatie willen of een keertje willen
meekijken, spreek één van ons (Carin, Ria, Karlijn
of Talitha) gerust aan. U/je bent van harte welkom!
De data waarop er na de vakantie kindernevendienst en oppas is zullen we later aan jullie
doorgeven. We wensen iedereen een fijne en
zonnige vakantie en zien jullie uitgerust weer terug
op 28 augustus!
Leiding van de kindernevendienst & oppas

Attentie taakdragers
Vul tijdig uw taak in op het takenrooster, zodat
daarop gebaseerde publicaties actueel zijn.
Ruilingen of aanpassingen – ook op korte termijn
- dienen meteen te worden opgenomen, zodat bij
contacten geen misverstanden ontstaan.

Bij de diensten
● Ambts- en taakdragers

In Memoriam

▪3 juli : mw. Van Delft, mw. Groot Bramel
Lector: mw. De Blois; organist: dhr. Sonneveld
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Kerkoppas: Ingrid van Veelen
Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf
Commissie van ontvangst: mw. Groot Bramel, mw.
Leeuwestein, dhr. Wols
▪ 10 juli: mw. Kloeg, dhr. Wols
Lector: …….; organist: dhr. Mout
Beeld en geluid: mw. Dirven
Commissie van ontvangst: mw. Groot Bramel, mw.
Kempff, dhr. P. Hallema
▪ 17 juli: mw. Van Lunteren, mw. Leeuwestein
Lector: mw. Van der Maar; organist: dhr. De Rijke
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: dhr. en mw. Hallema,
mw. Berendsen

• Arie Jan Ophorst
Op 2 juni overleed, op de leeftijd van 82 jaar, dhr.
Arie Jan Ophorst. Hij woonde met zijn vrouw aan
de Brasemstraat.
Op 10 juni kwamen we bij elkaar in de aula van De
Ommering in Spijkenisse en keken we terug op zijn
leven. Dat leven, dat hij ruim 60 jaar deelde met
zijn vrouw Pleuny, die een gedicht voorlas dat
woorden gaf aan intens samenzijn, zorg en liefde.
Dochters Jolanda, Marijke en Astrid vertelden, natuurlijk ook namens zoon Ron, over vroeger, over
hoe ze Arie als vader hebben meegemaakt. Kleinzoon Dion vertelde, ook namens zijn nichtjes Melissa en Eva, over Arie als opa. Zo kregen we een
beeld van zorgzaamheid – die soms overging in
bezorgdheid – een beeld ook van een druk warm
nest, van een geheel eigen woordenschat (dat een
woordenboek opleverde) en van kroegentochten
met de kleinkinderen en gezellige uitjes. Van veel
humor ook, én van een grote liefde voor de natuur.
Met als hoogtepunt, in de afgelopen tijd, 15 mei.
De dag waarop de meesjes op het balkon uitvlogen
en hij de kinderen daarvan blij op de hoogte bracht
via de app.
Maar we kregen ook een beeld van veel zorgen om
andere mensen die hij altijd probeerde uit de put te
praten. Zélf zorg ontvangen was moeilijk voor hem;
hij stond liever voor anderen klaar.
We luisterden naar muziek die hij mooi vond en
waaruit hij troost putte. En we keken terug op het
laatste stukje van zijn leven. Waarin het nét weer
een heel stuk beter ging, zodat Pleuny en Arie samen even naar de stad gingen. Gezellig, genietend
van dat het weer kon, even iets drinken bij de Hema, en nog even voor kleding kijken bij P&C.

● Kerkvervoer
Als vervoer nodig is kunt u hiervoor bellen op
vrijdagavond tussen zes uur en half acht voor:
3 juli: Peter Hallema, tel. 06 46 90 76 40
10 juli: Jaap Ottink, tel. 010 4 16 85 98
17 juli: Albert van der Pijl, tel. 06 20 93 66 95
24 juli: Hugo Verwoerd, tel. 010 4 38 77 02

Kindernevendienst & oppas
▪ Zomervakantie
▪ Oproep nieuwe leiding kindernevendienst)
De dagen worden langer en het zonnetje gaat
steeds vaker schijnen. Dat betekent ook dat de
zomervakantie in aantocht is! De leiding van de
kindernevendienst en de oppas nemen dan ook
een paar weekjes vrij; van 10 juli t/m 21 augustus
is er geen nevendienst en oppas.
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Waarna hij zich, op de laatste roltrap naar beneden, verstapte en naar beneden viel. En na verloop
van een paar dagen bleek dat de verwondingen te
erg waren en hij daaraan overleed.

mineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een
kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties
wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de
cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze
zijn voor en na schooltijd welkom in een ‘Bala Bata’, een speciale
dorpsschool.
Daar
krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-,
dans- en sportlessen.
Zo krijgen ze meer
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt
er gekeken naar de
thuissituatie van de
kinderen. Door deze
liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de
moeite waard zijn. Met uw bijdrage aan de collecte
kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere
toekomst krijgen.
Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in
de kerk of maak uw bijdrage over op bankrekening
NL 89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte onderwijs India. Hartelijk dank!

Mijn tijd is in Uw hand , zo konden we lezen op de
rouwkaart. Wij, die de tijd soms zo graag sneller
willen doen gaan (als we in spannende tijden leven) of hem graag stil willen zetten (in momenten
van intens goed samenzijn), wij vinden het vaak
lastig om de tijd te begrijpen. En dan is er ook nog
Gods plek daarin. Heeft Hij een actieve rol in, bijvoorbeeld, het sterven van een geliefde? Als die
tijd in zijn hand is?
We hebben hierop geen antwoord. Wat we wel
weten, en waar we troost uit mogen ontvangen, is
dat God altijd met ons is. Hij is mens geworden in
Zijn Zoon Jezus Christus. Arie geloofde daarin en
hij heeft dat uitgezongen in de liederen waar hij zo
van hield. Zo luisterden we naar Nader tot U en
was ons slotlied Ga met God en Hij zal met je zijn.
Mogen deze woorden samen met de melodie,
troostend meegaan in de harten van allen die Arie,
pa, opa, zo zullen missen.
Ds. V.E. Huls

DiacoNieuws

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Laat ik het diaconale stukje beginnen met u allen
hartelijk te danken voor de giften voor onze diaconale acceptgiro actie. Tot nu toe is er € 4700,00 binnen
gekomen en er wordt nog steeds iets gestort op ons
rekening nummer. Nogmaals onze hartelijke dank.
Met dit geld kunnen we weer mooie diaconale dingen doen het komende jaar.

Zaterdag is mijn vrije dag
Afwezig tot en met 10 juli

Op het moment dat u dit leest, zijn wij nog van
onze vakantie aan het genieten. Als het allemaal is
gegaan zoals wij hopen. Want als er iets is wat we
hebben geleerd in de afgelopen twee jaren (als we
het niet al wisten) dan is het wel dat alle plannen
die we maken, zomaar anders kunnen worden.
Wat dat betreft schotelt het nieuws ons de laatste
tijd bijzondere ontdekkingen voor. Want dat een
hele schoolklas (met 14-jarigen!) in Bologna staat
en terug wil vliegen naar Nederland, en dat het
vliegtuig dan gewoon niet komt, dat hadden we bij
mijn weten nog niet eerder meegemaakt.
Zo leven we in rare tijden. En dan leven wij nog in
vrede en hoeven we niet te vrezen voor bommen
en granaten.

Zachtjes aan beginnen er steeds meer mensen op
vakantie te gaan. Het wordt stiller in de kerk en bij
de koffie na de dienst. Het zal ook in uw omgeving
stiller worden. Buren, familie en vrienden trekken er
op uit.
Voor de diaconie staat er nog een vergadering gepland op 6 juli. Daardoor is er nu niet veel te melden. Voor het volgend kerkblad hoop ik meer informatie te hebben.
Diegenen die de mogelijkheid hebben om eropuit
te gaan wensen we een goede tijd en kom vooral
geïnspireerd terug. Heeft u die mogelijkheid niet,
dan wensen we dat anderen hun vakantieverhalen
met u willen delen.
Namens de diakenen wens ik u een mooie en gezonde zomer.
Marieke Groot Bramel

Op het moment dat ik dit schrijf kijk ik terug op
de dienst van gisteren (ja, ik schrijf dus op maandag). Een samenzijn rondom het afscheid van collega Robert Wilschut. Uit dat samenzijn bleek maar
weer eens (naast natuurlijk alle mooie en goede
dingen die er klonken) dat corona nog niet weg is.
Verschillende trouwe kerkgangers ontbraken wegens dit zo vasthoudende virus, of verkoudheden
die gepaard gingen met hoestbuien. En dat wil je
niet, in een dienst.

● Collecten

▪ 3 juli – Kerk in Actie: India:
Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscri10

En ja, ik kan alleen maar iedereen die zich ervoor
heeft ingezet om deze dag voor Robert en Boukje
onvergetelijk te maken, daarvoor heel hartelijk bedanken.

Sonneveld, maar ook zijn twee dochters Annemiek
en Maaike zongen met alle aanwezigen een lief
liedje voor hem. Harry Wols had zijn verhaal op
rijm gezet. Hij had snel de lachers op z’n hand toen
hij vertelde dat hij op zijn vraag naar informatie
over Robert telkens dezelfde reactie kreeg: schandalen, schandalen, en nog eens schandalen. Gelukkig bleek hij verkeerd gelezen te hebben en gingen die reacties over: sandalen, sandalen en nog
eens sandalen. Gelukkig wist hij nog veel meer
sappige details en leuke feitjes te vertellen dan
alleen maar over z’n sandalen.
De poffertjesbakker was niet de allersnelste poffertjesbakker ter wereld, maar ze waren wel verdraaid
lekker en, naar wat ik begrepen heb, heeft ds. Wilschut er ook lekker van gesnoept. Ballonen figuren
en schmink voor de kinderen. Alles bij elkaar was
het een feestelijk afscheid.
Dat niet alles gaat zoals bedacht bleek wel in het
begin van de dienst toen ik zowat iedereen bij
naam welkom heette en ik moeder Wilschut vergat
te noemen. Gelukkig kon ik dat nog rechtzetten
want, dat een moeder mag meemaken dat haar
zoon als jonge vent predikant wordt is al best bijzonder, maar dat ze nu ook mag meemaken dat hij
met emeritaat gaat is dubbel zo bijzonder; vandaar
dat ik dat recht wilde rechtzetten en ik het hier nog
een keertje kan zeggen.
Met grote dankbaarheid voor alles wat ds. Robert
Wilschut voor onze gemeente heeft gedaan namen
wij feestelijk afscheid van hem en wensen wij hem
en allen die hem lief zijn een fantastische tijd en
een gezegend emeritaat.
Helemaal weg is ie natuurlijk niet want hij blijft wonen aan de Aalkaar, maar hij is niet meer één van
onze predikanten, Vanaf zondag 19-6 is hij emeritus predikant en net als u en ik gemeentelid in onze
gemeente. Oh ja…een dingetje (nou ja…’dingetje’)
blijft hij wel doen. Hij blijft zich wel bezighouden
met de techniek in de kerk en daar zijn we reuze
blij mee

Heel veel heb ik verder niet te melden voor u. behalve natuurlijk dat u elders in dit kerkblad het programma kunt vinden van de zomeractiviteiten. We
hopen dat u er ook weer zin in heeft, nu het allemaal (toch met de nodige voorzichtigheid) weer
kan. U bent allen van harte welkom!!
Ik wens u Gods zegen toe, en hopelijk tot ziens,
ergens bij de activiteiten of in een dienst.
Ds. Viola Huls

Uit de Aalkaar-pastorie (nawoord)
In één woord: overweldigend!
Wat een geweldig cadeau hebben jullie ons gegeven op de dag van mijn emeritaat. Zowel de enorme bijdrage aan de piano waarvoor we sparen, als
al die kaarten en andere cadeaus, als alle woorden
die gesproken en gezongen zijn, als de vele aanwezigen op die zondag.
Het was een groots feest waar wij zeer van hebben
genoten.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: Dankjewel!
Boukje Beerda en Robert Wilschut.

Kerkenraadpraat
Beste zusters en broeders, als u deze editie van
kerkenraadpraat leest is het alweer 13 dagen geleden dat wij afscheid namen van dominee Robert
Wilschut. Het was een fijne dienst, waarin Rejoice
drie van zijn lievelingsliederen voor hem heeft gezongen. Waar diaconie, CvK en kerkenraad hem,
soms met een lach en soms met (bijna) een traan
toespraken. Waarvoor het kerkblad een mooie
kleurrijke liturgie had gemaakt. Waarin Annie Barendregt en Wim Roth het cadeau, waarvoor de
gemeente gespaard heeft in de afgelopen tijd,
mochten aanbieden. Het was een groot en ruimhartig cadeau. Wim Roth vertelde dat hij had gedacht dat het wel in een klein envelopje zou passen en hij hield een envelopje op van 6 bij 4 centimeter. Het werd een veel groter exemplaar van 90
bij 60 centimeter met een jaloersmakend groot bedrag erop…, € 1.900 om precies te zijn. Dat bedrag
is wat we met z’n allen bijeen gespaard hadden.
Een waarlijk groots cadeau bij zijn afscheid. Lieve
woorden van Annie Barendregt op een mooie kaart
van eigen hand.
Na de dienst en de speeches werden in De Aanbouw liedjes voor hem gezongen door de kerkenraad onder de bezielende begeleiding van Paul

Nog even blijf ik hangen bij ‘afscheid nemen’, want
met Pinksteren traden 5 ambtsdragers af. 3xD,
1xO en 1xOKRM. Anders gezegd: “3 diakenen, 1
ouderling en 1 ouderling-kerkrentmeester”.
Diaken en pleitbezorgster van het behoud van het
kyriëgebed tijdens de coronacrisis Betty Groen
nam afscheid. Diaken Marianne van der Maar nam
afscheid, maar blijft wel betrokken bij het collecterooster. Yvonne de Jong nam afscheid als pastoraal ouderling en doopassistent, maar blijft wel
meewerken in het pastoraal team. Cees Kerstens
nam afscheid als ouderling-Kerkrentmeester, maar
blijft wel lid van het CvK als ‘gewoon’ kerkrentmeester.
Mieke Mevius nam afscheid als diaken en haar
noem ik hier toch even apart. Tijdens de dienst zei
ik dat ik me haar, in de tijd dat ik voorzitter van de
kerkenraad ben, alleen maar herinnerde als de
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diaken die veel pech had omdat haar veel lichamelijk leed was overkomen. In de dienst poogde ik
woorden te vinden om dat gevoel te duiden en
daarbij heb ik me onvoldoende gerealiseerd dat dat
voor haar niet zo leuk was om te horen. Gelukkig
ken ik Mieke al wat langer en toen ik de bloemen,
die zij eigenlijk in de Pinksterdienst had moeten krijgen, bij haar ging brengen, maakte ze van haar hart
dan ook geen moordkuil en vertelde ze mij onomwonden dat ze dat niet zo leuk gevonden had. Ze
vertelde dat ze meer is geweest dan alleen maar
een pechvogel. Ja ze had wel eens wat gebroken
,maar dat was veel langer geleden en… ja... ze had
vroeger vaak bloemen weggebracht. En ja… ze had
zich in de diaconie altijd met de collectedoelen bemoeit. En ja…ze had altijd…….. Voelt u het aankomen? Ik heb haar tekort gedaan door alleen maar
haar ‘pech’ te benoemen en niet haar functioneren
als diaken en dat is niet goed ☹ Sorry Mieke!
We hebben erover gesproken en ik heb beloofd dat
ik dat recht zou zetten in de komende kerkenraadpraat. Daarom schrijf ik nu niets over pech, breuken of ander ongemak maar slechts over dank aan
een Diaken die heel veel jaren met hart en ziel
haar diaconale taken heeft gedaan.
Dankjewel Mieke.
De laatste kerkenraadvergadering was op 8 juni.
De laatste is altijd een korte vergadering, omdat we
daarna met ieders partner erbij elkaar een goede
zomer wensen onder het genot van een hapje en
een drankje. Tijdens die laatste vergadering nemen
we ook altijd afscheid van de afgetreden ambtsdragers. Deze keer niet aan het begin maar aan
het einde onder het genot van….

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

▪ Personalia: zie bladzijde 14
▪ Collecteverantwoording
Diaconie:
Kerk:
maand mei
€ 899,00 € 730,70
1 mei Diaconie - Noodfonds:
8 mei Kerk in Actie - Nigeria:
15 mei KiA-Binnenl. diac. - De Glind
22 mei PKN-missionair werk
20 mei Diac.: Pastoraat R’dam West
29 mei PKN-JOP - jeugdwerk
mei: Kinderen in de Knel

Orgelfonds:
€ 638,95
€ 370,60
€ 317,40
€ 158,30
€ 149,10
€ 246,10
€ 206,10
€ 117,00

▪ Giften en collectegeld (contant)

Diaconie - algemeen:
€ 10,00 van NN via mw. Hoogerwerf
Kerk - algemeen
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
€ 600,00 van NN via ds. Huls n.a.v. begrafenis
€ 100,00 van NN via mw. B. Groen
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
_________________________________________

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

● Synodevergadering
De vergadering vindt plaats in Congrescentrum ‘De
Werelt’ in Lunteren op zaterdag o2 juli en is
online te volgen. via www.protestantsekerk.nl.

Over deze korte vergadering kan ik behalve dat het
een gezellige afscheidsborrel was ook melden dat
de kerkenraad heeft besloten dat de kerkelijk werker, over wie we al eerder schreven, zich vooral zal
moeten toeleggen op het ‘aanjagen’ van jeugd en
jongerenwerk voor de kerk.
Na het zomerreces hoort u zeker meer oerver.

Agenda
09.00 uur
09.30 uur
09.50 uur
10.00 uur

Verder kan ik melden dat we medio oktober een
gemeente-avond gaan houden. Ook daarover hoort
u na de zomer meer.
Tot slot meld ik u dat op 28 augustus (ja dat is
vroeg dit jaar) de startdienst wordt gehouden. Het
thema is dan ‘aan tafel’ en daar kunt u vast wel iets
bij bedenken.
Tijdens deze dienst gaan we ook iemand in het
zonnetje zetten. Wie? Dat zeg ik niet maar de
naam begint met een K en eindigt op …….
Zet u de 28e augustus vast in de agenda?
Niet vergeten hoor.
Namens alle kerkenraadsleden wens ik u een zonnige en gezegende zomer en als u op vakantie
gaat veel plezier en gezond weer terug.

12.30 uur
13.15 uur
14.00 uur
16.00 uur
16.45 uur
16.55 uur
17.00 uur

Ontvangst, tekenen presentielijst
Liturgische opening
Mededelingen
Aanvang bespreking Ambtsrapport:
Geroepen door Christus
Lunchpauze
Benoemingen (in comité)
Vervolg bespreking Geroepen door
Christus en besluitvorming
Bespreking en besluitvorming Notitie
Beroepsprofielen
Schriftelijke rondvraag
Sluiting
Einde vergadering

● Carla Dik-Faber wordt per 1 september
projectleider GroeneKerken
"Het is bijzonder hoe deze functie op mijn pad is
gekomen en bijna onwerkelijk hoe goed deze bij
mij past." In deze functie als primaire trekker van
GroeneKerken zal ze zich bezighouden met de

Rein Hallema, voorzitter kerkenraad
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groei en verdieping van het netwerk: "Ik loop over
van Gods oneindige liefde voor de schepping, ik wil
daarvan delen en mensen, gemeenschappen en
kerken in beweging brengen."
Duurzame politica
Dik-Faber maakte zich als toegewijd ChristenUniepolitica hard voor duurzaamheid: ze zette zich in
voor concrete doelen, zoals het invoeren van statiegeld om afval te beperken en in 2017 was ze
medeverdediger van het initiatiefwetsvoorstelKlimaatwet.
In 2017 werd ze uitgeroepen tot Groenste politica.
Dik-Faber is ook wel bekend
van haar Prinsjesdag-outfits,
altijd uit gerecycled materiaal: "Ik droeg deze outfits
altijd met een dubbele
boodschap, enerzijds om te
laten zien hoe vervuilend de
kledingindustrie is, maar
anderzijds ook met de
hoopvolle boodschap dat
het wel anders kán!"

heeft een diep verlangen om de pracht en herstel
van de schepping te verbinden met geloof en het
nemen van onze verantwoordelijkheid als christenen. Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat zij deze
voortrekkersrol bij Groene Kerken op zich wil nemen
en wij zijn vol vertrouwen dat haar haar compassie
en gedrevenheid verschil gaat maken voor de ontwikkeling van Groene Kerken."
Over GroeneKerken
GroeneKerken is het duurzame platform voor kerken waarvan, sinds de start in 2012, al meer dan
350 geloofsgemeenschappen deel uitmaken.
GroeneKerken is een gezamenlijk initiatief van
Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand.

● Kerk als thuisplek
Het thema ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’ vraagt om een omslag in denken en handelen voor hoe je als gemeente omgaat met de verbinding tussen de verschillende generaties.
De kerk als geloofsgemeenschap is bedoeld als
plek waar mensen van alle generaties zich thuis
weten. Dit zie je heel duidelijk terug in de Bijbel.
In het Oude Testament: denk maar aan Samuel die
leerde bij priester Eli, David die Goliath versloeg of
het slavenmeisje dat Naäman de weg wees naar
genezing.
In het Nieuwe Testament komen we dit ook tegen:
Jezus gebruikt kinderen als voorbeeld voor volwassenen. Het was een jongen die vijf broden en
twee vissen aanreikte. En Johannes spreekt in zijn
brief zowel de vaders, de jongeren als de kinderen
aan. Door de hele Bijbel heen zien we dat kinderen
en jongeren een volwaardige plek krijgen en worden ingeschakeld als gelovige.

Wat vraagt de Bijbel van ons?
Sinds haar afscheid van de politiek studeert ze
sinds september 2021 parttime theologie aan de
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven: "Ik
ben theologie gaan studeren om me te verdiepen
in wat de Bijbel zegt over Gods liefde voor de
schepping en wat dat vervolgens van ons mensen
vraagt. Er staat een mooi netwerk van GroeneKerken waar al veel groene dingen gebeuren: de discussie over hoe je een duurzaam leven in de kerk
en in je persoonlijk leven handen en voeten kunt
geven is op gang, maar er is behoefte aan verdieping. Tegelijkertijd zijn er ook nog genoeg kerken
die minder met het onderwerp duurzaamheid bezig
zijn, het gesprek met die kerken ga ik ook graag
aan. Aan deze verbreding en verdieping hoop ik
een bijdrage te kunnen leveren."
Compassie en gedrevenheid
Karin van den Broeke, programmaleider bij Kerk in
Actie: "We zijn zo blij met de komst van Carla DikFaber naar GroeneKerken. Ze brengt natuurlijk haar
achtergrond in de politiek, haar netwerk en haar theologische studie mee, we zien daarnaast haar enorme
bewogenheid om Gods schepping en hoe ze die
overal uitdraagt. We verwachten van haar dat ze met
Groene Kerken de verdiepingsslag kan maken waaraan we toe zijn.
René van de Kieft, directeur Maatschappij van Welstand: "GroeneKerken is een begrip geworden in
kerkelijk Nederland als het gaat om geloofsgemeenschappen op weg te helpen in verduurzaming.
Tegelijkertijd is er nog een groot potentieel aan te
boren om kerken in bewustwording en bezieling
verder te laten groeien. Tegen deze achtergrond is
de komst van Carla Dik-Faber als nieuwe projectleider een prachtige samenloop. Zij leeft duurzaam en

Generaties in de kerk
In onze kerken is dit soms lastig. Vaak staat het
jeugdwerk apart van de rest.. Wanneer er iets voor
kinderen wordt georganiseerd, wordt dat vooral
vóór hen georganiseerd en minder mét hen.
Kerk als thuisplek
Op basis van onderzoek van Jong Protestant en
ervaringen van plaatselijke kerken in binnen- en
buitenland blijkt dat het voor kinderen en jongeren
voor hun verbondenheid met de kerk als geloofsgemeenschap essentieel is dat:
▪
▪
▪
▪
▪

ze worden gezien als gelijkwaardige gelovigen;
hun aanwezigheid zichtbaar invloed heeft op alles
ze zich veilig weten zowel fysiek als emotioneel;
hun talent wordt gezien en benut;
ze in betekenisvolle verbinding staan met andere generaties, waar sprake is van wederkerigheidsrelaties
tussen de generaties;
▪ zowel de kinderen en de jongeren als de andere generaties actief hun best doen om zich in te leven in elkaars leef- en belevingswereld (empathie).

Dat is de reden waarom juist deze zes kernwaarden samen het palet van ‘kerk als thuisplek voor
kinderen en jongeren’ vormen.

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

Van 21 juli tot 18 augustus

Hier vinden de zomeractiviteiten plaats
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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)
▪ Steef Lokken, diaken, tel. 06-33385875,
; e-mail: diakensteef@gmail.com
▪ Ronald Dits, diaken
:● Noodnummer: 06 – 30 97 58 17 ●

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

Nieuw lid pastoraal team

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

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat de bisschop
een kleine aanvulling in ons pastoraal team ter
beschikking kan stellen. Met ingang van 1 juni
heeft de bisschop diaken Ronald Dits benoemd in
het pastoraal team van de parochies De Heilige
Familie en Nicolaas Pieck en Gezellen. Zijn aanstelling is voor een gemiddelde van 0,325 fte. Omgerekend is dat gemiddeld ongeveer anderhalve
dag per week, verdeeld over beide parochies.

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

● Bisdomkerk

Diaken Dits werkt al heel
lang in ons bisdom. Hij
heeft vele jaren gewerkt
als dekenaal coördinator.
Sinds 2008 is hij in het
parochiepastoraat werkzaam. Zijn laatste benoeming was in het Westland. Diaken Dits is gehuwd. Hij wordt in september 65 en woont in Barendrecht. Hij zal zichzelf
in een komend nummer aan u voorstellen.
En u zult hem zo nu en dan in de vieringen zien.

• ‘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

Diaken Dits zal zich hoofdzakelijk gaan bezighouden met de sacramentencatechese. Daarnaast zal
hij voorgaan in vieringen, bij uitvaarten, en bij doop
en huwelijk. Het beperkte aantal uren waarop hij
beschikbaar is vraagt wel om een nauwkeurige afstemming. Na het vertrek van de pastoraal werkers
Nabor Langstraat en Lizzy Beenhakker is dit een
welkome aanvulling in ons pastoraal team. Wij zijn
er blij mee en heten diaken Dits van harte welkom.

• 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.

Vicaris Van Deelen, administrator
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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

Coronamaatregelen
Mededeling over coronamaatregelen
De bisschoppen hebben besloten enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen
van de liturgie golden voor dit moment, met ingang
van 17 juni, te schrappen. Het betreft de regels voor
de uitreiking van de communie, voor de vredeswens
en het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal. Laatstgenoemde vorm van collecteren is
dus weer mogelijk.
Inmiddels is de manier van vrede wensen die in
coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte
buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze
van het geven van de vredeswens gehandhaafd
blijft.
De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals
handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog,
thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort.
Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen
corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bisschoppen de parochies hierover informeren.
“Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die
nog steeds graag afstand willen houden, geen hand
willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid.
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in
de kerk de liturgie veilig kan meevieren”, aldus de
bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit
naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en
zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen. (Bron: Actueel)

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.

Uit de deelparochie

Het parochiesecretariaat

Is tot en met 25 augustus op donderdag gesloten.
Na de donderdagviering wordt ook de kerkgesloten.

Vieringen

Hoogvliet / Pernis

Mariakerk

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.
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Zo. 3 juli
09.30 uur
Priester:
Koster:
Lector:
Collectanten:

Veertiende zondag door het jaar.
Eucharistieviering met samenzang.
pastoor P.H. van der Veer.
dhr. W. Tempelaars.
mw. L. Ietswaart.
dhr. J. Boef, mw. S. van Oossanen
en dhr. en mw. Ayranci.

Ma. 4 juli
Do. 7 juli
Vr. 8 juli

10.00 uur Eucharistieviering.
10.00 uur Eucharistieviering.
10.30 uur De Kulk.
Woord- en Communieviering.

Zo. 10 juli
09.30 uur
Voorganger:
Koster:
Lector:
Collectanten:

Vijftiende zondag door het jaar.
Woord- en Communieviering
diaken R.H. Dits
mw. C. Hendriks
mw. J. van Dam
dhr. J. Boef, mw. S. van Oossanen

14.00 uur

Priester:
Koster:
Lector:

Eucharistieviering voor de
Antilliaanse geloofsgemeenschap.
m.m.v Antilliaans Koor
Mansaheronan di Pas
pastoor C. Eba’a
dhr. N. Paulina
eigen lector.

Ma. 11 juli

H Benedictus Abt,
patroon van Europa
10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 14 juli

10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 17 juli
09.30 uur
Priester:
Koster:
Lector:
Collectanten:

Zestiende zondag door het jaar.
Eucharistieviering met samenzang
pater Y. Konchenko.
dhr. L. Janssen
mw. T. van den Ende.
Dhr. M. Matos en dhr. J. Boef

Ma. 18 juli

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 21 juli

10.00 uur Eucharistie

_________________________________________

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

