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“Voor elk wat wils”
De eerste zondag van september was er een gezamenlijke kerkdienst in Breede Vliet.
Onze vieringen worden bezocht door een groep mensen met een diverse achtergrond.
Katholieke bewoners, bewoners met een protestantse achtergrond, rustzoekers en toevallige bezoekers. Soms is er familie bij, vertrouwd met de kerkgang, maar soms schuift er ook iemand aan voor
wie het kerkbezoek iets is van lang geleden.
De orde van dienst is daarom laagdrempelig, zodat iedere bezoeker zich er thuis mag
voelen. Een beetje “voor elk wat wils”.
Misschien komt deze uitdrukking u een beetje oneerbiedig over. Alsof het geloof een grote snelkookpan is. In alle willekeur doen we verschillende ingrediënten erin , waarna er vanzelf een lekker soepje
uitkomt, met de smaak die u wenst. Maar niets is minder waar.
De betekenis van het woord “willekeur” helpt mij u dat iets verder uit te leggen.
Ik neem u een stukje mee in onze orde van dienst. Omdat de zon in volle glorie scheen,
koos ik voor een verfrissend thema ‘water’.
Bij aanvang van de viering luisterden we naar het gedicht van Toon Hermans, op muziek
uitgevoerd door IzalineCallister.
Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.
De dichter ervoer het luisterende oor van de zee. Hoe helend kan het zijn om langs de vloedlijn te
lopen en je woorden, gedachten en zwijgen mee te geven aan de zee.
Wanneer u geen strandmens bent, kunt u natuurlijk ook hier het ruisen van de bomen invullen. Of
wanneer u niet (meer) in de gelegenheid bent eropuit te gaan, kan het strelen
van de wind door uw haar op het balkon, u een zuchtje verlichting geven.
Zelf geloof ik dat in het overweldigende breken van de golven God zich laat vinden, Hij mij hoort en
mijn verdriet, vragen en twijfels opneemt in het water.
Zo kan en mag een ieder zelf betekenis geven, aan deze prachtige woorden.
Is dat willekeur? Misschien wel. Willekeur wordt omschreven als een keuze maken die niet verklaarbaar is op grond van logica, regels en afspraken. Veel van wat ons in het leven overkomt is zeker niet
verklaarbaar. Het roept de grote ‘waarom’-vragen op, die geen direct
antwoord kennen.
Met de bewoners van het verpleeghuis zoek ik daarom altijd weer naar een weg om verder te gaan.
We vragen ons af, wat op dit moment betekenis geeft aan het leven. Zo worden woorden, muziek en
afbeeldingen aansprekelijk op de eigen manier.
We zongen ook enkele coupletten van psalm 42. In dit lied vergelijkt de dichter zijn gemoed met dat
van een vermoeid hert. Het uitgeputte dier verlangt naar het water. Jezus vergelijkt zichzelf met een
bron van levend water. Wij mogen, vanuit ons geloof, ons
daaraan laven.
Een bewoner herkende het gevoel van dorst hebben. Ik mocht een glas koud water inschenken. Dat
gaf verkoeling en rust. De dichter van de psalm maakte gebruik van beeldende vergelijkingen, wij
doen dat nog steeds. Deze bewoner kon na het drinken van het water er weer even tegen. Dat is ook
waar ik op hoop en op vertrouw, dat we na de
kerkdienst, allen op de eigen wijze, weer even ertegen kunnen.
Marijke Verzendaal
Geestelijk verzorger
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KERKDIENSTEN
Vooruitblik:

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022

ZONDAG 2 OKTOBER 2022

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. A. Christ, Katwijk
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkoppas
Kindernevendienst

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
Kerkoppas
Kindernevendienst

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

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

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

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

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-zending: kerk is hoop en herstel in
Syrië
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN: Kerk & Israël
3. Vervanging buitenramen kerk
HA: Kinderen in de Knel
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Agenda

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Drs. R. van Schouwen, Honselersdijk
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

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

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur
dhr. L. Janssen
woord- en communieviering
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

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

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-zending: Colombia, vrouwen als
vredestichters
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
R.K.: Eigen parochie

‘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”

Rectificatie
Openingstijd van de Snuffel- en rommelmarkt
op 24 september is van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”
Di. 10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan
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Wo. 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Koor
'Mensaheronan di pas'
20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor ‘Voices’
Do. 19.30 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

● Actueel
Zaterdag 17 september
15.00 uur Mariakerk. Doopvoorbereiding
15.00 Mariakerk. Jeugdbijeenkomst
Zondag 18 september
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H.
Communie (K).
Dinsdag 20 september
19.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).
Woensdag 21 september
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).
Donderdag 22 september
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet'
(O).
Zaterdag 24 september
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.
Zondag 25 september
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H.
Communie (K).
Maandag 26 september
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Dinsdag 27 september
19.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst ouders van
1e communicanten(K).
Woensdag 28 september
19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).
Donderdag 29 september
13.00 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH
Nicolaas Pieck en gezellen (K).
Zaterdag 1 oktober
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.
9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt.
Maandag 3 oktober
15.00 uur. Uitzending vanuit de Dorpskerk met
een
gevarieerd
programma
(via:
www.kerkhoogvliet.nl).

zondag 25 september
maandag 26 september
dinsdag 27 september
woensdag 28 september
donderdag 29 september
vrijdag 30 september
zaterdag 1 oktober

Lucas 16:19-31
Psalm 131
1 Koningen 20:1-12
1 Koningen 20:13-22
1 Koningen 20:23-34
1 Koningen 20:35-43
Lucas 17:1-10

zondag 2 oktober
maandag 3 oktober

Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Zorgcentrum 'Sonneburgh'
(Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

dhr. C. Oosterhoff

Zorgcentra
Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers

¸▪ mw. Marijke Verzendaal
(aanwezig: maandagmorgen, dinsdag en woensdag)
e-mail: m.verzendaal@argoszorggroep.nl
telefoon: 010-438 33 44; mob.: 06 3816 8239
▪ mw. Marije Noorbergen (tijdelijk afwezig)

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

Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt

Bijbelleesrooster
zondag 18 september
maandag 19 september
dinsdag 20 september
woensdag 21 september
donderdag 22 september
vrijdag 23 september
zaterdag 24 september

1 Koningen 18:16-29
1 Koningen 18:30-46
1 Koningen 19:1-9a
1 Koningen 19:9b-21
Psalm 128
Lucas 16:1-9
Lucas 16:10-18

Geestelijk verzorger

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

Graag dank ik Marieke voor haar woorden en de
kerkenraad voor de bloemen aan Mia en de Podiumkaart voor ons beiden. We zullen daarvoor een
mooi concert of voorstelling uitzoeken.
Kees Westerduin

Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt

Dorpskerkuitzending
Voorlopig is de uitzending van maandag 5 september nog steeds te zien via www.kerkdienstgemist.nl
en dan zoeken op Dorpskerk Hoogvliet, waarin o.a.
een uitgebreide fotorapportage van de startzondag
op de Heerlijkheid in 2009. Een feest van herkenning of herinnering.
De eerstvolgende uitzending is op maandag 3 oktober en naar alle waarschijnlijkheid pas rond 15.00
uur vanwege een andere vergadering waar ik geacht word te zijn.
Centraal zal daarin staan 'de beleving van een diaconievoorzitter' ter ontspanning van het dagelijkse
en kerkelijke werk. Interview, foto's vertellingen,
mooi delen van de routes... we gaan aan de slag.
Tot dan.
Harry Wols

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

_____________________________________

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.

Taizéviering
De Taizévieringen vinden elke maand plaats op de
eerste woensdag van 19.00 tot 19.30 uur. De
eerstvolgende viering wordt op 5 oktober gehouden 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

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

Ook Combo ‘Eljakim’
heeft inmiddels de repetities hervat op elke zondagavond om 19.45 uur
in de Dorpskerk.

Dank
Voor de vele kaarten, telefoontjes en andere blijken
van medeleven na het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa
Bas Slooter
willen wij u hartelijk danken.
Het heeft ons goed gedaan.

Vredesweek
Thema 2022: Generatie Vrede
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne:
oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld.
Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de
vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat
ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project
waar élke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in
een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote

Krijna Slooter-van der Sluis
Kinderen en kleinkinderen.
Sinds 1 juli heb ik een aantal deeltaken overgedragen, die nog resteerden uit een periode van bijna
60 jaar, waarin ik verschillende functies mocht bekleden en taken vervullen. Wat rest is meer hobby
of gerelateerd aan en het maken zelf van dit blad.
Daaraan werd op 28 augustus aandacht besteed.
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vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Het is
nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede
van zich laat horen!

De medewerkers hebben een gevarieerd programma samengesteld, waarbij iedereen kan genieten
van muziek uit de afgelopen eeuwen.
Aanvang 14.00 uur. Kerk om 13.30 uur open
Toegang vrij.
In de pauze wordt koffie/thee geschonken
Het belooft weer een goed muzikaal concert te worden en het bestuur van de Stichting Koffieconcerten
Hoogvliet hoopt weer op veel belangstelling en
wenst u alvast veel luisterplezier. De concerten zijn
mede mogelijk gemaakt door Cultuur Concreet.
De volgende concerten voor dit seizoen zijn:
13 november, 18 december (Kerstconcert), 8 januari
2023, 12 februari, 12 maart en 23 april.
De instrumentale en vocale deelnemers zijn zeer
gevarieerd en hebben een groot muzikaal niveau.
Het wordt weer een geweldig seizoen.

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen
opkomen voor vrede, over grenzen en dwars door
verschillen in huidskleur, gender en klasse heen.
Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat opgingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich
steeds meer zorgen maakt over hún toekomst. De
vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in
een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

Zendingserfgoedkalender
Erfgoed geef je door!
Hierbij maken we u erop attent dat sinds medio
september de Zendingserfgoedkalender 2023 is
verschenen. De kalender 'Een nieuwe weg met
Christus' verschijnt met wandkleden van de Chinese kunstenaar He Qi, geweven door vrouwen
van de Tujia minderheid in dat land.

PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren
bouwt PAX samen met vredesactivisten aan een
wereld vol vrede. We geloven dat die toekomst
begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om
conflict te voorkomen. We eisen politieke actie,
organiseren dialoog tussen strijdende partijen en
staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire acties.
Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht
in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. We
leren over conflict en vrede in heden en verleden,
gaan de dialoog aan met verschillende generaties
en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van
onze tijd. Generatie Vrede is aan zet!

Start nieuw seizoen koffieconcerten
Op zondag 9 oktober start het 37e seizoen van de
Stichting Koffieconcerten Hoogvliet.
De concerten worden weer gehouden in de Dorpskerk aan de Achterweg 10 te Hoogvliet.

We zijn ook blij vier Kerstkaarten met eveneens
wandkleden van dezelfde kunstenaar te kunnen
aanbieden, die als set, met als bonuskaart de
voorplaat van de kalender 2023, zal worden geleverd. Prijs: kalender: € 9,00; set kaarten: € 6,00.
eer informatie staat op onze website: www.
zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender-2023/
Daar vindt u ook het bestelformulier.
_________________________________________

Het openingsconcert wordt verzorgd door:
1. Accordeon vereniging “Scala” o.l.v. Yvonne
Spil van Horik
2. Lekkerkerks Mannenkoor “Zanglust” o.l.v.
Eric van Dalum
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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. Carin Langbroek-de Waaij, tel. 010-472 01 90,
e-mail: carinlangbroek@hotmail.com

● 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.
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Website

We hoorden van haar dochters Linda en Jolanda
over wie ze was als moeder. Zo zorgzaam, van
vroeger af al. Als derde kind van een groot gezin
met 9 kinderen, zorgde ze al voor de broertjes en
zusjes die na haar kwamen. Zij zagen haar als een
tweede moeder. En het zorgen voor velen is altijd
gebleven.

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’. Ook worden verslagen en foto’s
van evenementen opgenomen
De website werkt ook goed op uw tablet of telefoon!
Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is
het correspondentieadres: Hugo Verwoerd,
e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Hoe klein ze zelf met haar gezin ook behuisd was,
er kon altijd wel een bed bij. Er was altijd wel plek
voor iemand met wie het niet zo goed ging of voor
iemand die even geen woonruimte had. Belangeloos zag ze om naar de ander. Bracht ze ook bezoekjes aan mensen die dat nodig hadden.

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.

Van zeuren en klagen hield ze niet. Gewoon doorgaan, en de dingen doen die moesten gebeuren.
Zo was ze grootgebracht. En dat gaf ze ook door.
We hoorden over het naaiwerk dat ze deed, over
de kampeervakanties met grotendeels zelf genaaide tenten, we hoorden over haar kleurrijke leven.
En ook kleindochter Mirjam voegde aan dit alles
haar eigen mooie herinneringen toe.
Naast het verlies van haar man Cor, was er in hun
beider leven én in het leven van kinderen Linda,
Piet en Jolanda nóg een groot verdriet: Oudste
zoon en broer Wim overleed. En over het verdriet
om dat verlies hebben ze allebei, Cor en Bets,
nooit echt kunnen praten. Het was te groot. Te
groot om woorden voor te vinden. En als die woorden er al zouden zijn geweest, dan waren ze maar
nauwelijks uit te spreken.

Bij de diensten
● Ambts- en taakdragers

▪18 september: mw. Vervat, mw. Groot Bramel
Lector: dhr. Van Veelen
Organist: dhr. Sonneveld
Beeld en geluid: mw. Van der Maar
Kerkoppas: telefonisch aanmelden
Kindernevendienst: Karlijn Huiting
Commissie van ontvangst: mw. Groot Bramel, mw.
Hallema, dhr. Fossen

Bets van Dijk was een gelovige vrouw. En waar ze
ook nooit zou praten over waarom ze zoveel zorg
had voor veel mensen, zo zou je haar ook niet horen over datgene wat er met God in haar hart leefde. Ze dééd haar geloof. Ze leefde het.

▪ 25 september: mw. Van Delft, mw. Groenendijk
Lector: mw. Groenendijk
Organist: …..
Beeld en geluid: dhr. Fossen
Commissie van ontvangst: dhr. R. Hallema, mw.
Kempff.

We lazen tijdens de samenkomst uit de eerste brief
van de apostel Paulus aan de Korinthiërs, hoofdstuk 13. Dat bijzondere hoofdstuk over de liefde.
Waarin duidelijk wordt dat je nog zulke mooie,
goede dingen kunt doen, dat je hele mooie, goede,
hele edelmoedige daden kunt verrichten….als er
geen echte liefde aan ten grondslag ligt, dat het
dan geen enkele betekenis heeft. Geen enkele zin.
We stelden vast dat de liefde van God voor ons zó
is. Dat Hij van ons houdt met een diepe liefde die
nergens op uit is. Die belangeloos is.
Vanuit die liefde heeft God zijn Zoon Jezus Christus gegeven. Hij is mens geworden voor ons. Hij is
gestorven en begraven en weer opgestaan uit de
dood. Opdat er leven na dit leven zou zijn.
Bets van Dijk heeft naar zijn liefde gestreefd en
geleefd. Zonder daar woorden aan te geven heeft
ze haar geloof geleefd en heeft ze gedaan wat ze
nodig vond en goed.
We bidden de familie toe dat ook zij Gods liefde
mogen ervaren en dat Hij hen troostend nabij mag
zijn.

● Kerkvervoer
Als vervoer nodig is kunt u hiervoor bellen op
vrijdagavond tussen zes uur en half acht voor:
18 sept.: Peter Hallema, tel. 06 46 90 76 40
25 sept.: Hugo Verwoerd, tel. 010 4 38 77 02
2 okt: Daan Vervat, tel. 06 49 68 03 79
In Memoriam
● Elizabeth van Dijk-Broere
In de nacht van 27 op 28 augustus overleed, op de
leeftijd van 96 jaar, mw. Elizabeth van Dijk-Broere.
Ze verbleef in Breede Vliet en heeft, voordat ze via
de Meeuwenhof daar terecht kwam, gedurende
lange tijd aan de dijk gewoond, in de Dorpsstraat.
We kwamen bij elkaar in De Esch, op 1 september,
en we haalden met elkaar herinneringen op..
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● Bastiaan Leendert van den Berg

DiacoNieuws

Op 28 augustus overleed, op de leeftijd van 95
jaar, dhr. Bastiaan Leendert van den Berg. Hij
woonde aan de Bovensim.
Op 1 september kwamen we samen, in de Dorpskerk en keken terug op zijn leven. Waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de algemene
begraafplaats in Poortugaal
Kleinzoon Johan vertelde eerst iets over opa. Over
de grote rol die het rijden op de vrachtwagen heeft
gespeeld in het leven van opa, én ook in zíjn leven.
En hoe mooi en fijn dat was.
Voor Bas was het zijn lust en zijn leven. En hoe
moeilijk was het toen hij daarmee moest stoppen
vanwege een hernia. Hij kwam op de bus terecht
en vervoerde mensen van en naar de P&O – ferry.
En ook dat heeft hij met plezier gedaan.
Op de rouwkaart stond, bovenaan: Veilig in Jezus’
armen. En op een andere plek stond: Eindelijk
weer samen met ma. En deze twee regels typeren
zijn leven van de laatste jaren.
Het weerzien met zijn vrouw was het diepe verlangen van zijn hart. Hij wilde niets liever. Hij had haar
liefdevol verzorgd in de laatste jaren van haar leven en het was zo leeg zonder haar.
En waar hij, als het maar even kon, elke zondag
met haar in de kerk te vinden was, zag hij er na
haar overlijden niet meer overheen om nog te
gaan. Wel luisterde hij naar de kerktelefoon en zo
bleef hij betrokken bij de kerkelijke gemeente hier
in Hoogvliet. En dat vond hij fijn.
We lazen een aantal verzen uit de brief aan de
Colossenzen, hoofdstuk 3: En doet bij dit alles de
liefde aan, als de band der volmaaktheid. woorden
die al sinds jaar en dag bij Bas en zijn Aagje in huis
hangen. Woorden over liefde die je je eigen moet
maken. Woorden van liefde die we ‘aan mogen
doen’. En voor die liefde kunnen we terecht bij
God. Hij, die uit diezelfde liefde zijn Zoon gegeven
heeft. Opdat er nieuw, eeuwig leven zou zijn. Een
leven waar we veilig zijn. Veilig in Jezus’ armen
ons slotlied in de samenkomst.
Hoe dat leven er daar uitziet, dat weten we niet.
Daar hebben we geen idee van. Daar mogen en
kunnen we over dromen, over mijmeren. En voor
Bas, voor pa, voor opa, stond als een paal boven
water dat hij er zijn Aagje weer zou zien.

De eerste diaconale vergadering van het nieuwe
seizoen zit er weer op.
Wat gebeurt er veel in de wereld waarover we willen praten en als het kan iets aan willen doen,
maar dat laatste is vaak best lastig. Op welke manier doe je wat en voor welke plek.
▪ Dicht bij huis in Hoogvliet krijgen gevluchte Oekraïners een plek in de voormalige kerk aan de
Baarsweg, zoals in het vorig kerkblad te lezen was.
▪ Ook in onze stad (dan heb ik het over Rotterdam)
wordt hulp gevraagd bij het Diaconaal havenwerk.
▪ Budgetmaatjes werken ook nog steeds in Hoogvliet en Rotterdam. Ze komen 15 september bij
elkaar voor een intervisie in De Aanbouw.
▪ Voor de voedselbank worden er met vele vrijwilligers vanuit onze kerk iedere vrijdag de pakketten
uitgedeeld.
Al vroeg in de morgen gaan er mensen op pad om
extra groente en levensmiddelen op te halen in de
omgeving om aan de pakketen toe te voegen.
Dit zijn dan nog maar een paar dingen die dichtbij
gebeuren.
• Verder weg voltrekken zich grote rampen, zoals
de overstromingen in Pakistan. Sommigen van u
kunnen het zich een beetje voorstellen, omdat ze
de watersnoodramp van 1953 hebben meegemaakt. In Somalië heerst op dit moment grote hongersnood door de extreme droogte daar. Dit zijn
twee rampen waar we als Diaconie een extra gift
naar overmaken.
• Wat we jammer vinden is dat er weinig is gereageerd op de oproep voor een kleinschalig project
dat u zelf een warm hart toedraagt en graag extra
gesteund ziet worden door de diaconie. Wij vinden
het zo fijn als we met elkaar, dus u als gemeenteleden en wij als diakenen, samen iets kunnen doen
om de wereld een stukje beter leefbaar te maken.
Dus weet u nog een kleinschalig project, laat het
dan snel weten.
De wereld mooier maken begint in je eigen omgeving met een groet, een glimlach of een gesprekje.
Namens de diaconie groet ik u met een glimlach,
Marieke Groot Bramel

We zongen na de overdenking het lied Abba Vader. Dat lied dat die intieme woorden gebruikt die
ook wij mogen uitspreken als we bidden. Want
Abba betekent niet zozeer het officiële Vader, maar
meer Papa. En dat voelt dichterbij, warmer.
Want Hij kent een ieder van ons door en door. Hij
kent ons beter dan wij onszelf kennen en Hij wil
een ieder die Bas, pa, opa zo mist, troostend nabij
zijn. Mogen allen die hem missen, hier Gods troost
in ervaren.

• Collecten

▪ 18 september – Kerk in Actie
Bouw de kerk in Syrië weer op
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen
onder de armoedegrens, voor meer dan de helft
dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw
gezicht gekregen: van militair geweld naar een
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks
aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van
kerken geeft de mensen weer perspectief.

Ds. V.E. Huls
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Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak
in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan
mensen,
ongeacht
hun afkomst of geloof,
die zijn getroffen door
geweld of moesten
vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in
Actie de kerk in Syrië
op te bouwen. In regio’s waar mensen
voorzichtig
terugkeren, worden tientallen
gebouwen opgeknapt:
kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische
situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
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 bouw de kerk in Syrië weer op.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie
Zaterdag is mijn vrije dag
Vrij van 7 – 28 september
Wat hadden we een fantastische startzondag
met elkaar. Als ik zo vrij mag zijn om dat op deze
manier te omschrijven.
De weersomstandigheden waren prachtig, u had
allemaal hele mooie bloemen meegenomen, waarvan Yvonne bossen had gemaakt die in een bloemenzaak niet zouden misstaan. En die we vervolgens aan de belijdeniskandidaten hebben gegeven.
Daarna waren er nog veel bloemen over, en met
de bossen die hiervan zijn gemaakt hebben we
onze huizen in Hoogvliet verblijd. Breede Vliet,
Siloam, Westerstein (twee etages), Meeuwenhof
en het Hofje. Ik ben niet op de hoogte van de reacties van álle huizen, maar een paar bedankjes zijn
op de Dorpskerk-app verschenen.
Zo kunnen we met elkaar terugkijken op een mooi,
zonnig en feestelijk begin van ons nieuwe kerkelijk
seizoen.

▪25 september – Kerk in Actie
vredeswerk van Colombiaanse vrouwen
In Colombia leed
men vijftig jaar lang
onder een burgeroorlog met 220.000
doden, 5 miljoen
ontheemden en 15
miljoen armen tot
gevolg.
Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich
samen inzetten voor
blijvende vrede in
hun land, maar ook
in hun huis. Vrouwen
en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden
onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe
ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede
en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis
en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun
eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en
kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van
harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Colombia.

Hier wil ik het voor deze keer bij laten.
Overmorgen hopen we te vertrekken, voor drie
weken vakantie. We zien ernaar uit en we bidden u
Gods zegen toe voor de komende tijd. We mogen
ons altijd, ondanks afstanden en omstandigheden,
in Christus verbonden weten.
Met vriendelijke groet uit de pastorie
Ds. Viola Huls

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

▪ Personalia:

(Zie bladzijde 16/17 )

▪ Giften en collectegeld (contant)
Diaconie - algemeen:
€ 20,00 van NN via ds. Huls
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Steun dit vredeswerk door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Colombia
Hartelijk dank!

_________________________________________
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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, tel. 06-16822267,
e-mail: pastordits@gmail.com

● Noodnummer: 06 – 30 97 58 17 ●

Bisdomnieuws

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

● Nieuwe priester voor studentenparochie

dhr. J.M.V. (Hans) van Vilsteren, vicevoorzitter;
mw. P.F. (Els) Boender-van Rosmalen , secretaris;
vacature, 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

Bent u bereid om uw taak te vervullen ten dienste
van het pastoraat in de Engelstalige gemeenschap
hier in Rotterdam?” “Ja daartoe zijn we bereid.”
Op zondag 29 augustus antwoordden pater Michael-Dominique Magielse o.p. en twee dominicaanse medebroeders bevestigend op enkele vragen die bisschop Van den Hende hun stelde tijdens
de resentatieviering in de Eendrachtskapel.

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

● Bisdomkerk

Pater Michael-Dominique is per 12 juni benoemd
tot lid van het pastoraal team van de studentenparochie H. Catharina van Alexandrië voor de locatie
Rotterdam. Hij is de eerstverantwoordelijke priester
voor de internationale studentengemeenschap en
Engelstalige gemeenschap die kerkt in de Eendrachtskapel. Hij wordt daarbij geholpen door zijn
twee medebroeders Paweł Gużyński en Stefan
Mangnus.
Sinds 2015 wordt op initiatief van bisschop Van
den Hende elke zondag om 18.00 uur een Engelstalige mis gevierd voor studenten en andere expats. Het aantal kerkgangers groeide gestaag.
Sinds 2019 was broeder Richard Steenvoorde o.p.
als priester verbonden aan de internationale (studenten)gemeenschap in de Eendrachtskapel. Op
12 juni van dit jaar nam hij afscheid vanwege een
nieuwe taak in Leuven. Hij werd opgevolgd door
pater Michael-Dominique Magielse o.p.

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

● Deelparochies

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
‘Sint Willibrordus’, Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon,
tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: zo.: 11:15 uur
• Brielle - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle,
tel. 0181-412142, website: www.rkkerk-brielle.nl
e-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle
Vieringen: zo.: 9:30 uur
• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’
Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: pastorie @ antoniusvanpadua.com
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: zo. 11:30 uur.

Het kerkbezoek in de Eendrachtskapel herstelt zich
na de coronaperiode. Weer steeds meer mensen
weten de weg naar de Engelstalige vieringen te
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vinden: studenten, expats, gezinnen en ook enkele
Nederlandse gelovigen die de kapel waarderen, de
jongere gemeenschap, de prediking en de muziek.

De bisschop en de rector vragen in deze tijd van
voorbereiding om uw gebed voor de wijdeling.
Voorafgaand aan de viering is het tussen 10.0010.45 uur mogelijk om het sacrament van boete en
verzoening te ontvangen (dagkapel links voorin de
kerk).

● DOCAT nu beschikbaar in het Nederlands

De DOCAT is een toegankelijke vertaling van de
sociale leer van de Katholieke Kerk
Op 1 september overhandigde Leo Fijen van uitgeverij Adveniat in Rotterdam een eerste exemplaar
van de DOCAT aan bisschop Van den Hende.
Van oorsprong is de DOCAT een Duitse uitgave,
die inmiddels in vele talen verscheen
Bisschop Van den Hende nam in het bisdom Rotterdam het initiatief tot de Nederlandse vertaling.
Deze is als samenwerking van het bisdom Rotterdam en uitgeverij Adveniat verschenen.

Ad van Luijn ontving zijn opleiding en vorming via
Vronesteyn aan de priesteropleiding Bovendonk.

Hoogvliet / Pernis

De DOCAT is voor parochies en PCI’en van het
bisdom Rotterdam verkrijgbaar bij het bisdom tegen kostprijs. Zij kunnen hiervoor contact opnemen
via bureau@bisdomrotterdam.nl. Pastorale beroepskrachten, parochies en PCI’en ontvangen
hierover binnenkort meer informatie.
Tijdens de Wereldjongerendagen in Krakau 2016
werd de DOCAT door jongeren aangeboden aan
paus Franciscus, die de DOCAT vervolgens aan
alle jongeren aanbeval. De paus zei bij die gelegenheid dat jongeren geen ‘bankhangers’ moeten
zijn, maar zich actief moeten inzetten voor hun
naaste en de opbouw van een rechtvaardige samenleving. In het voorwoord van DOCAT zegt paus
Franciscus: “We kunnen met de kracht van het
evangelie de wereld werkelijk veranderen.”

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

Tijdens de WJD@Home op Ameland dit jaar kondigde bisschop Van den Hende de DOCAT aan bij
de jongeren en zegde de deelnemers een exemplaar toe. De DOCAT zal een belangrijke rol spelen
op weg naar de WJD 2023 in Lissabon.
Meer informatie over de DOCAT is te vinden op:
www.docat.nl

BESTUUR
Locatieraad Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325;
e-mail: leonjanssen126@kpnmail.nl;
overige leden: mevrouw Norayda Maduro en de heren
Nico Bijlsma en Wim Middendorp.
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.
Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

Dit najaar zal de DOCAT officieel in het bisdom
Rotterdam worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst, waarvoor op de eerste plaats de diakens van het bisdom worden uitgenodigd.

● Priesterwijding Ad van Luijn

Op zaterdag 1 oktober zal bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Ad van Luijn tot
priester wijden. De wijdingsplechtigheid vindt plaats
tijdens een plechtige eucharistieviering die begint
om 11.00 uur in de HH. Laurentius en Elisabeth
Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam.

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.

Bisschop Van den Hende en rector Broeders nodigen u van harte uit deze plechtigheid mee te vieren. Na de viering is er gelegenheid de nieuwe
priester en elkaar te ontmoeten.
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de jeugd had een eigen kraam. Het Afscheidshuis
en de Zonnebloem waren ook van de partij met
een eigen tafel.

Uit de deelparochie

Zondagvieringen
Mariakerk
25ste zondag door het jaar.
Eucharistieviering met samenzang.
pater J. Konchenko.
dhr. W. Tempelaars.
mw. T van den Ende.
dhr. J. Boef en dhr. M. Matos.
mw. Nelly Hansen-Dartee.
10.00 uur Eucharistieviering.
10.00 uur Eucharistieviering.
26ste Zondag door het jaar.
Woord- en Communiering
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'
Voorganger: dhr. L. Janssen.
Koster:
mw. C. Hendriks.
Lector:
mw. L. Janssen-Impens.
Collectanten: dhr. en mw. Ayranci, mw. N. Plantijn,
mw. N. Borges.
Intentie:
mw. Nelly Hansen-Dartee.
Ma. 26 sep. 10.00 uur Eucharistieviering.
Do. 29 sep. HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,
aartsengelen.
10.00 uur Eucharistieviering.
Zo. 2 okt.
27ste zondag door het jaar.
09.30 uur
Eucharistieviering.
Priester:
pater J. Konchenko.
Zo. 18 sept.
09.30 uur
Priester:
Koster:
Lector:
Collectanten:
Intentie:
Ma. 19 sept.
Do. 22 sept.
Zo. 25 sept.
09.30 uur

Voor de jeugd was er een springkussen. Kinderen
en tieners konden met verschillende spelletjes meedoen en een beschermengeltje knutselen. De kerk
en het Afscheidshuis waren te bezichtigen of om
een kaarsje aan te steken. De organist speelde en
het Antilliaans koor ‘Mensaheronan di Pas’ zong.

SAM’S Kledingactie is op zaterdag 1 oktober
U kunt uw kleding inleveren in gesloten plastic zakken. tussen 09.00 uur en 11.30 uur in de Mariakerk, Parelvissersstraat 131, Hoogvliet.

Kerkleden, maar ook verschillende mensen die
voor het eerst naar de Mariakerk waren gekomen
bezochten de dag. De sfeer zat er goed in met leuk
gezelschap en gelukkig droog en zonnig weer.

Gezellige open dag Mariakerk
Op zaterdag 10 september opende de kerk haar
deuren voor iedereen die een keer binnen wilde
kijken en kennismaken met de Rooms-katholieke
gemeenschap in Hoogvliet.
Er waren leuke activiteiten te doen voor alle leeftijden. Via de Witte Markt werden er spulletjes verkocht. Ook was er drinken te koop en lekkere
broodjes Er waren informatiekraampjes over de
kerk met o.a. religieuze items te zien en te koop,
kerkbladen en folders om mee te nemen, maar ook

Trekkingsuitslag Mariakerk loterij
De 200 loten á r € 0,50 werden verkocht ten bate
van de Mariakerk. De uitslag is:
▪ 149 - 1e prijs: € 50,- cadeaubon van de Dirk, met
dank aan het Afscheidshuis.
2▪ 56 - 2e prijs: € 25,- filmpakket met popcorn, een
bioscoopbon en Pathé Thuis cadeaubon, met dank
aan de Mariakerk.
▪ 117 - 3e prijs: € 10,- zonnebloem loten, met dank
aan de Zonnebloem.
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_________________________________________

Uitnodiging tienerbijeenkomsten
Op zaterdag 17 september is de kick-off van de
Youth Faith Exploration tienerbijeenkomsten in de
Mariakerk. Elke 3e zaterdagavond in de maand om
16:30-19:30 uur komen we in de kerk bijeen met de
jeugd voor een gezellige ontmoeting, met ruimte
om geloofsvragen te stellen en te bespreken, samen te eten en iets leuks te doen.
Geloof en Gezelligheid is het thema voor het seizoen 2022-2023.
_________________________________________

_________________________________________
16

_____________________________________
Hier kan ook
uw advertentie staan

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

Reserveringen:

tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
17

18

2022.4

______________________________________________________________________________

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

