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Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET
Voor de Protestantse Gemeente en de
Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet
Verschijnt eenmaal per twee weken
(in de zomer en met kerst om de drie weken).

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;
• bij uitzondering: uiterlijk vrijdags 12.00 uur.
Opgave van advertenties via het mailadres.

Redactieleden:
D.S. Bijlsma, tel. 4164080
J. Groot Bramel, tel. 4380618
L.W.M.B. Janssen, tel. 4382325
C. Kreft, tel. 4383318
W.D. van der Veen, tel. 4168663
C. Westerduin, tel. 4161303

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

Abonnement: €  25,00 per jaar.
Betalingen aan:
Stichting Kerkblad voor Hoogvliet te Hoogvliet;
bankrekening: IBAN: NL12 INGB 0000 4590 99
▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

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

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

Privacy
De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de per-
soonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de
regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnemen-
tenadministratie en de adressering van de kerkbladen.
De administratie wordt vijf jaar bewaard.

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

Verschijningsschema

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:
2 12 januari 21 jan. 21/1 - 4/2
3 26 januari 4 febr. 4/2 - 18/2
4 9 februari 18 febr. 18/2 - 4/3
____________________________________

Driekoningen

Lang zijn zij reeds onderweg,
de koningen, aangetrokken door de ster,

glanzend aan het firmament
wijst zij hen de weg

naar Bethlehem, alwaar in eenvoud
de Verlosser op hen wacht.
Zij komen om Hem te eren,

liefde, moed, wijsheid,
rijke geschenken bieden zij Hem,

om in eenvoud te bereiden
de weg die Hij moet gaan.

Roger Pelgrims

________________________________________

Een nieuwe jaargang
Met een plaat van een winter, waarvan sommigen
droomden, maar al lang niet is geweest, starten wij
toch traditioneel een nieuwe jaargang.
Hartelijk danken we ieder die de exploitatie weer
mogelijk maakten. De vaste schrijvers en de trou-
we lezers, de adverteerders, de nieuwsleveranciers
en de medewerkers, zonder wie er geen kerkblad
zou bestaan en er dus niets te lezen valt.
Van harte hopen we in dit nieuwe jaar weer veel
lezenswaardigs te kunnen bieden.

Graag wensen we u allen een gezegend 2023.

Redactie
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Drie koningen zagen een sterre…..
Beste lezers van dit eerste kerkblad van 2023,
ik wens u een voorspoedig en vooral gezegend 2023 toe. Ik vind het leuk, dat ik dit als eerste pagina-

drie-schrijver kan doen. Wanneer ik in mijn lijstje van bijdragen van voorgaande jaren bekijk, is dat ook
niet voor de eerste keer.

Het was me het jaartje wel, zullen vele anderen met mij eens zijn. Al die coronatoestanden, milieuvervui-
ling, energiecrisis, stikstofcrisis en oorlogsdreiging hebben beslist geen goed gevoel over dat afgelopen
jaar bij mij en velen van u achtergelaten.
Maar zoals gebruikelijk is het goed om vooral nu vooruit te kijken. Proberen met frisse moed er weer te-
gen aan te gaan en aan het eind van het jaar maken we dan wel weer de balans op.

Op het moment dat ik deze pagina drie schrijf is het nog geen oud-en-nieuw geweest.
Ik hoop dat we van al te hevig geknal en schade gespaard blijven.
We zitten kerkelijk gezien nog wel in de kersttijd, de 12 dagen vanaf 25 december tot de openbaring des
Heren (6 januari, drie koningen!).
Op zondag 8 januari zullen we die periode bij ons in de kerk afsluiten. In de kerststal is dan ook het ge-
zelschap van de drie wijzen aangekomen. Drie koningen; het verhaal blijft mij fascineren.
Waarom gaan ze op reis? Welk doel hebben ze voor ogen?  Wat vonden de achterblijvers van hen?
Waren ze nu wijs of soms dwaas?
En dan die ster! Er schiet mij een tekst te binnen die ik jaren geleden eens gelezen heb. Ik zal er een
stukje van voor u opschrijven.

*Af en toe bleven ze staan om naar de sterrenhemel te kijken. ‘Kijk’ zei de voorste, ‘die heldere ster
daar, dat is hem. Dat is de ster die ons de weg wijst naar het kind dat geboren is: Het Koningskind“.
“Ik begrijp iets niet,” zei de tweede, “Er is daar toch al een koning?”   “Tsja”, zei de derde “Precies begrijp
ik het ook niet. Maar het stond in de sterren.”
Ze bleven weer even staan. Gek maar het leek wel of het licht van de ster die ze achterna gingen flau-
wer was geworden. En er stonden nog zoveel andere sterren te flonkeren aan de hemel. Welke kant
moesten ze nu op? Zonder precies de weg te weten liepen ze door.
(Uit: Het begon met licht. G Huiberts en A. Westerduin)

Op plaatsen waar het donker is, gaan mensen op zoek. Op zoek naar licht, op zoek naar troost, naar
een luisterend oor bij verdriet, een opbeurend woord voor wie zich onzeker voelt.
Mensen voelen zich verbonden doordat ze samen zoeken naar licht. Met Kerstmis vieren we dat het licht
altijd weer terug komt, ook al weten we niet hoe en wanneer. Misschien zelfs als een pasgeboren kind.
De wijze mannen uit het oosten wisten ook niet in welke richting ze moesten gaan. Toch kozen ze ervoor
om door te lopen. Maar stralend is wel zijn ster, de ster die de wijzen volgden om hem te vinden.

‘Een licht zal hij zijn, dat het duister verdrijft.’
De profeet Jesaja schreef het al. We lazen het met Kerstmis: “Een volk dat in het duister ronddoolt ziet
een groot licht. Een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven de heerschappij rust op zijn schouders.”

Kerstmis is bij uitstek een feest van het licht. We versieren onze huizen, we branden kaarsen en we ver-
heugen ons op het voorjaar dat er aan komt. De donkere dagen die we nog voor de boeg hebben ten
spijt. Het zal lichter worden.
Laten we dan proberen in navolging van het grote Licht dat Jezus is, in zijn voetsporen te treden. Licht-
mensen te worden. Dat licht niet in de binnenkamers van ons huis te houden, maar naar buiten te gaan
en het te delen met anderen. Op die manier geven we vorm aan de naam van dit feest: de openbaring
des Heren. Hij die gekomen is voor alle mensen. Zijn Licht, zijn Woord, zijn Blijde Boodschap wordt al
zo’n tweeduizend jaar doorgegeven. Aan ons de taak dat Licht brandend en die Woorden levend te hou-
den.

Tsja, dat is best een flinke opdracht, maar we hebben weer een heel nieuw jaar om daaraan te werken.
Aan het eind van dat jaar kunnen we weer net zoals nu, terugkijken of we al een stapje dichterbij geko-
men zijn. Het zal vast niet voldoende zijn, maar u weet: alle kleine beetjes helpen.

Léon Janssen.
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KERKDIENSTEN

Zondag 8 januari 2023

Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls

Nieuwjaarsontmoeting
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur Pater Y. Konchenko

eucharistieviering
m.m.v. Kinderkoor B-UNO
na de viering: uitdeling thuiszegen

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

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

----------------------------------------------------------------
Collecten
Prot.: 1. Diaconie

2. Kerk
3. Bestrijding energiekosten

R.K.: Eigen parochie.

Zondag 15 januari 2023

Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
10.00 uur Dhr. R.D. van Schouwen, Honselersdijk

Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Kerkoppas (op aanvraag)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Vicaris A.J. van Deelen

Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

--------------------------------------------------------------------
Collecten:
Prot. 1. Diaconie

2. PKN: ondersteuning gemeenten
3. Bestrijding energiekosten

R.K.: Eigen parochie

Vooruitblik:
Zondag 22 januari 2023

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. A. Christ, Katwijk

dienst van Schrift en Tafel
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

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

Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------
Collecten:
Prot. 1. Diaconie

2. PKN: missionair werk
3. Bestrijding energiekosten
HA: Kinderen in de Knel

R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Agenda

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

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

‘Open kerk’
Mariakerk: maandag - vrijdag 9.30–11.30 uur
Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:
‘Open Dorpskerk’ met koffie en / of 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”

Ma. 19.30 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
‘Rejoice’
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Di. 10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan
Wo. 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

'Mensaheronan di pas'
20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor ‘Voices’

Do. 19.30 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

● Actueel
Zaterdag 7 januari

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.
16.00 uur Mariakerk. Driekoningen Pub quiz
voor de jeugd (K).
17.00 uur Mariakerk. Nieuwjaarsreceptie ‘De
Zonnebloem’ (O).

Dinsdag 10 januari
19.30 uur Mariakerk. Vrijwilligersavond (K).

Woensdag 11 januari
19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 12 januari
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleve-
ren kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Maandag 16 januari
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Woensdag 18 januari
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Over-
leg (P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrent-
meesters (P).

Donderdag 19 januari
13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonne-
bloem' (O).

Zaterdag 21 januari
10.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt.

● Bijbelleesrooster
Januari
zondag 8 Matteüs 3:1-12
maandag 9 Matteüs 3:13–4:11
dinsdag 10 Psalm 20
woensdag 11 Spreuken 16:1-9
donderdag 12 Spreuken 16:10-22
vrijdag 13 Spreuken 16:23-33
zaterdag 14 Jesaja 41:1-7

zondag 15 Jesaja 41:8-20
maandag 16 Jesaja 41:21-29
dinsdag 17 Spreuken 17:1-14
woensdag 18 Spreuken 17:15-28
donderdag 19 Spreuken 18:1-12
vrijdag 20 Spreuken 18:13-24
zaterdag 21 Psalm 63

zondag 22 Matteüs 4:12-17
maandag 23 Matteüs 4:18–25

Kerkbalans 2023:
Geef vandaag voor de kerk van morgen

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Radboudumc
((Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen)

dhr. T. Woudstra
Zorgcentrum 'Sonneburgh'
(Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

dhr. C. Oosterhoff

Zorgcentra

Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP  Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorgers
¸▪ mw. Gabrielle Franses-van der Spoel
telefoon: 010-438 33 44
e-mail: g.vanderspoel@argoszorggroep.nl

▪ mw. Marije Noorbergen
(aanwezig in de regel op donderdagmiddag)
e-mail: m.noorbergen@argoszorggroep.nl
telefoon: 010-438 33 44

Nieuws uit Breede Vliet
Mw. Gabrielle Franses-van der Spoel is de nieuwe
geestelijk verzorger in Breede Vliet. Zij vervangt Ma-
rijke Verzendaal die een andere baan heeft. Ze is
inmiddels al aan het werk.
Per 1 februari zal mw. Marije Noorbergen de Argos
Zorggroep verlaten.

Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN  Hoogvliet Rt

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
Kruisnetlaan 410, 3192 KE  Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorger:
▪ mw. Femmy Spit
e-mail: f.spit@leliezorggroep.nl

Zondagse kerkdienst in Siloam
In het verpleeghuis van Siloam hebben wij elke
zondag kerkdienst. Onze bewoners van het ver-
pleeghuis en het woongebouw stellen dit zeer op
prijs. Elke zondag gaat er een andere spreker voor
die wordt ontvangen door een gastheer/gastvrouw
(vrijwilliger).Vrijwilligers halen ook de bewoners op
van de verpleeghuisafdelingen naar deze dienst.
Na afloop wordt er gezamenlijk een kopje koffie
gedronken en worden de bewoners weer boven
gebracht. Deze diensten zijn van grote meerwaar-
de als het gaat om zingeving en geloofsbeleving.
Kijk op onze website www.leliezorggroep010.nl/
siloam, daar staat een filmpje over het verpleeg-
huis en u ziet hoe een bewoonster de beleving van
de kerkdienst verwoord.

Zonder hulp van vrijwilligers zijn deze kerkdiensten
niet mogelijk. Wij hebben uw hulp nodig om dit te
kunnen blijven aanbieden. Wij zijn op zoek naar
organisten, en vrijwilligers die willen helpen om de
bewoners op te halen en te begeleiden. Mocht u
mensen kennen, of u bent zelf bereid om te helpen.
Dan ga ik graag het gesprek aan om te kijken wat
we voor elkaar kunnen betekenen. De frequentie
stemmen we gezamenlijk af met elkaar. Uw hulp
wordt zeer gewaardeerd.
Alvast bedankt voor uw moeite, als u anderen wilt
informeren over onze vraag.

Marijke van Zuilen
Coördinator vrijwilligers
tel. 06-13644491
_____________________________________

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.

▪ 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

Dank

Ook dit jaar verraste u ons met heel veel kaarten
met kerst- en nieuwjaarswensen. Teveel om op
ieder persoonlijk te reageren, daarom wensen wij u
vanaf deze plaats een gezegend 2023 toe.

Boukje Beerda en Robert Wilschut

Blij verrast was ik met de bloemen van de kerk op
Eerste Kersdag.
Waarvoor hartelijk dank!

Puck de Jongh-Tuinenburg

Koffieconcert

Na twee jaarkan er een Nieuwjaarsconcert wor-
den georganiseerd door de Stichting Koffieconcer-
ten Hoogvliet. Dit concert vindt plaats op zondag-
middag 15 januari in de Dorpskerk van Hoogvliet.
Aanvang: 14.00 uur; deuren gaan open: 13.45 uur.
Toegang VRIJ

De medewerkende zijn:
▪ Dagorkest VPR (Voorne-Putten-Rozenburg), on-
der leiding van  Robert H. Vorwald
▪ Suzanne de Jonge-Kops, mezzo-sopraan.
Op het programma staan vele bekende melodieën.
en het belooft een muzikale middag te worden.

De concerten zijn mede
mogelijk gemaakt door:
Inlichtingen: Wim Weenink, tel: 06-20531130
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Raad van Kerken

Nederlands slavernijverleden
Ook de Raad van Kerken in Nederland en verschil-
lende van zijn lidkerken houden zich intensief bezig
met de vragen rond de verwerking van het Neder-
landse slavernijverleden. In juni 2013 bracht de
Raad een verklaring uit over de betrokkenheid van
afzonderlijke kerkleden en kerken bij het in stand
houden en legitimeren van slavenhandel. In 2017
startten de Evangelische Broedergemeente en de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam de
werkgroep ‘Heilzame verwerking van het slavernij-
verleden voor wit en zwart’, in samenwerking met
het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden
en erfenis (NiNsee). Deze groep beoogt de verkla-
ring in praktische zin uit te werken en heeft dat
inmiddels in verschillende projecten gedaan.

Als vervolg op deze initiatieven zal een breed sa-
mengestelde netwerkgroep onder auspiciën van de
Raad van Kerken in de aanloop naar Keti Koti
(‘verbroken ketenen’) 2023 drie activiteiten voorbe-
reiden:

▪ Een landelijke herdenkingsdienst in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam die op 30 juni 2023 zal plaats-
vinden, op de vooravond van de viering van de
afschaffing van de trans-atlantische slavernij.
▪ Een uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning
van de Raad van Kerken, over kerken en het sla-
vernijverleden, met bijdragen van auteurs uit Suri-
name en Caribisch Nederland. Deze publicatie is
bestemd voor een breed publiek en zal begin mei
2023 uitkomen.

▪ Een internationaal online symposium met spre-
kers uit Suriname en Caribisch Nederland, dat in
samenwerking met de PThU, de VU en het NiNsee
georganiseerd zal worden. Dit symposium zal
waarschijnlijk in juni 2023 plaatsvinden.

Racisme
Waar in andere landen (institutioneel) racisme al
langer onderwerp van een breed maatschappelijk

en politiek debat was, is dit sinds de dood van Ge-
orge Floyd (25 mei 2020) en de daaropvolgende
demonstraties van ‘Black lives matter’ ook in Ne-
derland het geval. Daarbij kan niet voorbij worden
gegaan aan de relatie die er is tussen racisme en
het Nederlandse slavernijverleden, waarin ook ker-
ken een rol hadden.
Voor de Raad van Kerken was dit in 2020 reden
een verklaring uit 2013 opnieuw onder de aandacht
te brengen. Daarin staat onder andere:

“We erkennen onze betrokkenheid in het ver-
leden van afzonderlijke kerkleden en van ker-
kelijke verbanden bij het in stand houden en
legitimeren van de slavenhandel; de slavernij
heeft eeuwenlang (…) plaatsgevonden onder
Nederlandse vlag.
Er was geen of onvoldoende respect voor Bij-
belse en menselijke waarden. Honderdduizen-
den mensen werden van huis en haard weg-
gehaald en moesten een leven lang in gevan-
genschap verkeren, werden uitgebuit, kregen
geen kans om in vrijheid van geloof, menings-
uiting en arbeid hun leven invulling te geven.
Velen stierven tijdens het transport. Miljoenen
mensen werden als slaaf gehouden.
Als kerken weten we ons deel van dit schuldig

verleden en moeten we vaststellen dat theolo-
gie in bepaalde omstandigheden misbruikt is
om de slavernij te rechtvaardigen.

Als kerken benoemen we deze betrokkenheid,
en willen we helpen recht te doen aan de na-
zaten van hen die soms generaties achtereen
zijn geknecht en uitgebuit, waarbij we als ker-
ken ons realiseren dat kerken destijds onder-
ling verschilden qua mogelijkheden en dat er
binnen diverse kerken ook verschillende gelui-
den te horen waren.”

De Raad van Kerken hoopt met bovenstaande ac-
tiviteiten een nieuwe impuls te geven aan de door-
gaande reflectie op de wijze waarop het slavernij-
verleden heeft doorgewerkt in de levens van de
nazaten van slaafgemaakten.
Daarmee hoopt de Raad ook te kunnen bijdragen
aan het stoppen van alle uitingen van (institutio-
neel) racisme, binnen en buiten de kerken.

_________________________________________
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Secretariaat: Hekelingseweg 15, 3206 LA  Spijkenisse ,
tel. 06-51115724, e-mail : centraal@rk-npg.nl
Contactpersoon: Jacqueline Torensma
open: maandag - donderdag: 8.00 - 13.00 uur.
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

● 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 ●
● Parochiebestuur
Mgr. vicaris A.J. (Lex) van Deelen, voorzitter
dhr. J.M.V. (Hans) van Vilsteren, vicevoorzitter;
mw. P.F. (Els) Boender-van Rosmalen , secretaris;
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

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

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

● Deelparochies
• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
‘Sint Willibrordus’, Dorpsdijk 236, 3161 CJ  Rhoon,
tel. 010- 5015284, -mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: 2e en 4e zondag om 11:130uur

• 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: 2e en 4e zondag om 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: elke zondag om 11:30 uur.

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE  Rozenburg
Secr.: M. Gorter, tel. 06-49892631,
e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com
Vieringen: 1e en 3e zondag om 11.30 uur

• Spijkenisse: - H. Felicitaskerk, Hekelingseweg 15,
3206 LA  Spijkenisse, tel. 0181-638109
email: secretariaat @ felicitaskerk.nl
website: www.felicitaskerk.nl
Vieringen: 1e en 3e zondag om 9:30 uur. Deze worden
digitaal uitgezonden. Kijk op https://kerkdienstgemist.
nl/stations/-1183-Felicitaskerk-Spijkenisse

• 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-do. 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 u. wo 638109 2)
1) kengetal 010; 2) kengetal 0181

Bisdomnieuws

● Ontmoeting op de basisschool
rond de kerststal
Op maandag 19 december bezocht bisschop Van
den Hende de leerlingen van KBS De Nobelaer. Hij
was uitgenodigd voor een bezoek aan de school in
Oude-Tonge door de directeur, de heer Damen.
Deze ontving de bisschop en vertelde daarbij over
de school en de katholieke identiteit. Na elkaar
kwamen de leerlingen van groep 3 tot en met
groep 8 in de loop van de ochtend naar de hal,
waar de kerststal is opgezet. Daar vertelden ze de
bisschop wat ze allemaal weten over de kerststal
en de geboorte van Jezus.

De bisschop gaf uitleg en vertelde over de bood-
schap die Jezus in eigen persoon in woord en daad
is komen brengen: dat God liefde is en dat God de
wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn Zoon
heeft gegeven (Johannes 3, 16).
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“Jezus is niet altijd klein gebleven”, zei de bisschop
en bracht zo het gesprek in de groepen met de
oudere kinderen ook op Pasen, feest van Jezus’
dood en verrijzenis. “Gods liefde is in Christus op
aarde verschenen. Zijn liefde werd beantwoord met
haat. Jezus gaf zijn leven aan het kruis. Maar zijn
dood is niet het einde,” zegt de bisschop. “Jezus is
opgestaan en leeft, al kunnen wij Hem niet zien.
Zijn liefde heeft het kwaad overwonnen. Wij mogen
Jezus volgen en zijn liefde en goedheid versprei-
den.” De leerlingen stelden vragen en vertelden
ook over goede dingen die ze voor anderen doen.
Zo vindt er deze dagen een inzameling plaats van
plastic flessen voor een goed doel. En er zijn
kerstballen geknutseld om een leerling te helpen
die kinderen via de Voedselbank een kerstcadeau-
tje wilde geven.
De bisschop liet de figuurtjes rondgaan van Maria,
Jezus en Jozef uit de kerststal die hij zelf kreeg als
klein kind van één jaar. De beeldjes zijn van rub-
ber, zodat ze destijds niet kapot konden. Wel
droogden ze in de loop van de tijd in en nu is alleen
de heilige familie nog over. Het kindje Jezus in de
kribbe is het best bewaard gebleven. Aan het eind
van elke ontmoeting werd een Weesgegroet gebe-
den bij de kerststal.

● Vronesteyn: ‘Kom en zie-
onderscheidingsjaar’ lijkt rustig jaar

Inmiddels is het traject ‘Kom en zie’ bijna halver-
wege. Het ‘Kom en zie-onderscheidingsjaar’ startte
in september en loopt tot juni. “Vier jongemannen
nemen de tijd om wekelijks extra te bidden, teksten
uit de Bijbel te overwegen en maandelijks elkaar te
ontmoeten op Vronesteyn”, schrijft spirituaal pas-
toor Jeroen Smith in de digitale nieuwsbrief van
Vronesteyn.“Het ‘Kom en zie-jaar’ lijkt een heel
rustig traject”, zegt hij, “maar toch gebeurt er veel.”
Dat is vooral in de ontdekkingstocht van je sterke
en minder sterke kanten en van Gods manier om je
verder te leiden. “God stuurt geen engel met een
briefje. Hij dwingt je niet tot een bepaalde keuze.
Christus kent ons door en door en nodigt ons uit
ons leven helemaal aan Hem toe te vertrouwen. Hij
gidst ons naar de roeping, waarvan Hij weet dat die
ten diepste bij ons hoort. Spirituaal Smith: “De keu-
ze voor een roeping is altijd een positieve keuze.

Het kan nooit zijn bijvoorbeeld: ik zie de drukte van
een gezin niet zitten, dus dan maar het priester-
schap. Christus zal het mooie laten zien van het
huwelijk, of van het diaconaat , het priesterschap of
het religieuze leven. Tegelijk zal elke roeping bete-
kenen dat we iets moois van een andere weg opof-
feren. Maar dat is bij alle levenskeuzen het geval.”
Met ‘Kom en zie’ biedt Vronesteyn een onder-
scheidingsjaar aan, als centrum voor de priester-
en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.

Dit onderscheidingsjaar staat open voor mannen
die op zoek zijn naar hun roeping en daarbij ook de
mogelijkheid van het priesterschap of diaconaat
openhouden. Het is dus een jaar dat nog op niets
voorsorteert, maar wil helpen ontdekken hoe God
concrete mensen roept, hoe Hij dat ook nu doet en
hoe je daarop kunt antwoorden. Er zijn plannen om
in september 2023 weer met dit aanbod te begin-
nen. Belangstellenden kunnen hierover contact
opnemen met rector Broeders.

● Laatste mediaviering 2022 en
een vooruitblik naar 2023
Op zondag 18 december kwam voor de laatste
keer de mediaviering in het bisdom Rotterdam
vanuit de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk (parochiefe-
deratie Vlietstreek). Twee jaar lang was pastoor
Wim Bakker celebrant in de vieringen en hielpen
vele vrijwilligers mee om de mediavieringen moge-
lijk te maken.

“In de afgelopen twee jaren is er door jullie veel
werk en toegewijde inspanning geleverd om zowel
vóór, tijdens als ná de viering alles goed te laten
verlopen”, bedankte de pastoor alle betrokken vrij-
willigers in het parochieblad. Meewerken aan de
mediavieringen hield in dat op zaterdagochtenden
de kerk al open ging voor de opbouw van het licht.
Op zondagochtend begonnen de eerste medewer-
kers van KRO-NCRV en dus ook de vrijwilligers
van de parochie om 6.00 uur. De eucharistieviering
zelf, waaraan ook weer veel mensen meehelpen,
begon om 10.00 uur. “Jullie hebben er samen voor
gezorgd dat we onze opdracht om op die zondagen
‘parochie van Nederland’ te zijn goed hebben ver-
vuld. Heel veel dank daarvoor.”

Zondag 19 december was pastoor Bakker nog te
gast bij het Geloofsgesprek. Hij stak de vierde
kaars van de adventskrans aan met de woorden:
“Jij mag er zijn”. Hij vertelde daarbij over zorg voor
vluchtelingen en ontheemden, over aandacht heb-
ben voor elkaar op school en het werk, over jong
en oud, een thuis in het gezin en een welkom in de
kerk. “En Jezus mag er zijn”, zei hij. “We leven nu
in het jaar 2022 na Christus. Maar liever zeg ik: in
het 2022e jaar mét Christus. Christus die niet al-
leen bij de tweede komst zal komen, maar ook in
ons midden wil komen, er wil zijn.”
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In 2023 worden de mediavieringen vanuit het bis-
dom vijfmaal verzorgd door de parochie H. Willi-
brordus. Pastoor Bouke Bosma is celebrant in de
eucharistievieringen vanuit de St. Agathakerk in
Lisse. Tweemaal zal de mediaviering worden uit-
gezonden vanuit de H. Petruskerk in Roe-
lofarendsveen (parochiefederatie HH. Clara en
Franciscus). Pastoor Jack Glas is daarin de cele-
brant. De H. Petruskerk is een bekende plek voor
mensen die de tv-mis volgen. In de jaren 2017 tot
en met 2020 was deze kerk ook al gastheer voor
de mediavieringen.

Hoogvliet / Pernis

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

PASTOR
Pater: Y. Konchenko,   (op woensdag afwezig);
Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling:, maandag tot vrijdag van 9.30 - 11.30 uur
is de kerk open voor rust, gebed, stilte en meditatie.
Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden:
maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur;
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl

BESTUUR
Locatieraad Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325.;
e-mail: leonjanssen126@kpnmail.nl;
overige leden: mevrouw Norayda Maduro en de heren
Nico Bijlsma en Wim Middendorp.
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochie-
secretariaat, 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 eucha-
ristieviering 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 pas-
toraatgroep 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

● Doopsel, 1e Communie, Vormsel
▪ H. Doopsel kinderen

elke 4e zondag van de oneven maanden

▪ Volwassenen die gedoopt willen worden
kunnen zich opgeven tot en met 31 december.

▪ Eerste H. Communie
vindt plaats op  zondag 11 juni 2023.
Ouders kunnen hun kinderen opgeven
tot en met 15 januari 2023.

▪ H. Vormsel vindt plaats
op 28 mei (Pinksteren) of 4 juni 2023.

Kinderen kunnen aangemeld worden
tot en met 15 januari 2023.

●Informatie bij mw. Shirley Blanken.
Aanmelden zo spoedig mogelijk bij mw. Shirley
Blanken of op het parochiesecretariaat Mariakerk
op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur,
telefoon: 010 - 472 31 15.

Vieringen
Mariakerk

Zo. 8 jan. Openbaring Des Heren. Drie Koningen.
09.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. Kinderkoor B-Uno.
Priester: pater J. Konchenko.
Koster: dhr. W. Tempelaars.
Lector; mw. C. Hendriks.
Collectanten: mw. Van Dam en mw. N. Plantijn.
Intentie: mw. Tineke Veldhuis.

Na de viering: uitdelen thuiszegen
14.00 uur Eucharistieviering voor de Antilliaanse

Geloofsgemeenschap m.m.v.
Antilliaans Koor 'Mansaheronan di Pas'

Priester: pastoor C. Eba’a.
Koster: dhr. N. Paulina.
Lector: eigen lector

Ma. 9 jan. Doop van de Heer.
10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 12 jan. 10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 15 jan. Derde Zondag door het jaar.
09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: Mgr. A.J. van Deelen.
Koster: dhr. W. Tempelaars.
Lector: mw. J. van Dam.
Collectanten: dhr. Ayranci en dhr. J. Boef.

Ma. 16 jan. 10.00 uur Eucharistieviering.
Do. 19 jan. 10.00 uur Eucharistieviering.
_________________________________________
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Katholiek kerknieuws

● Wie was paus Adrianus?’
Op eerste kerstdag zond KRO-NCRV de documen-
taire Adrianus, de Nederlandse paus uit, een bij-
zonder portret van de enige Nederlandse paus ooit.
In 2022 was het 500 jaar geleden dat Adrianus tot
paus werd gekozen.

Het levensverhaal van
Adrianus van Utrecht, die
leefde van 1459 tot 1523,
leest als een jongens-
boek. Geboren aan de
Oudegracht als zoon van
een scheepstimmerman,
maakt hij eind 16e eeuw
snel carrière. Hij is behal-

ve een briljant theoloog ook een uitstekend diplo-
maat. Dat blijft niet onopgemerkt. Als de Medici-
paus Leo X in december 1521 onverwacht overlijdt,
kiezen 39 kardinalen op 9 januari 1522 kardinaal
Adrianus tot paus, met als naam: Adrianus VI.
De Romeinen hebben weinig op met deze ‘barbaar
uit het Noorden’. Adrianus wil namelijk hervormen.
Hij wil een einde maken aan de uitbundige en cor-
rupte hofcultuur binnen het Vaticaan. Zijn pontifi-
caat duurt amper anderhalf jaar. Op 14 september
1523 overlijdt hij onder verdachte omstandigheden.
(Bron: Actueel)

● ‘Sterke vrouwen’
In Nederland is op 17 januari 2023 in de Rooms-
katholieke Kerk de Dag van het Jodendom. Het
thema voor deze dag is: ‘Sterke vrouwen’.
In de bisdommen worden verschillende activiteiten
georganiseerd rond dit thema. Het onderwerp ver-
wijst naar het begin van het bijbelboek Spreuken
31,10-31: ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’
In het jodendom begint met deze tekst de huislitur-
gie op sjabbatavond. Katholieken kennen hem
vooral als schriftlezing bij de uitvaart van een over-
leden vrouw.
Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrou-
wen de hoofdrol spelen – als raadgever, probleem-
oplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpi-
laar, overlever en redder van bedreigde levens.
Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse
en christelijke tradities gaat  het op deze dag,
Die dag van het Jodendom is een initiatief van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt in-
houdelijk ondersteund door de Katholieke Raad
voor het Jodendom (KRJ). Kijk voor meer informatie
ook op: dagvanhetjodendom.nl
(Bron: Dagvanhetjodendom.nl)

● Nieuw op ‘Vier.nu’: kalender
Op de website ‘Vier.nu’, die aandacht vraagt voor
de christelijke hoogfeesten, is ook een kalender te

vinden, waarop is te zien op welke datum de hoog-
feesten worden gevierd. Nieuw is dat elke dag een
heilige wordt genoemd, wiens feestdag het is.
Vier.nu doet dit in samenwerking met de 365 Heili-
genkalender. Flora Bianchessi van strategie- en
designbureau Impulsar, maakte een maandkalen-
der met heiligen, liturgische (hoog)feesten en ge-
denkdagen. De heiligen in deze kalender zijn met
zorg uitgekozen, met ruimte voor bekende namen,
maar ook voor de minder bekende. Speciale aan-
dacht is gegeven aan heiligen die verbonden zijn
met het Nederlands taalgebied. Ook bevat de ka-
lender heiligen uit de recente geschiedenis.
Deze kalender op 2 x A4 formaat, uitgevoerd in full
colour, is geïllustreerd met kunstwerken, of details
daaruit, van grootmeesters als onder anderen Ra-
faël, Murillo en BeatoAngelico. Deze werken zijn
geselecteerd op twaalf thema’s die de kerkelijke
traditie volgen.
Bestel de kalender direct en maak kans op een
gratis exemplaar! via 365 Heiligenkalender be-
stellen kunt u deze bestellen. U kunt daarbij het
gewenste aantal opgeven en afrekenen via iDeal.
(Bron: Actueel)
_____________________________________
Vervolg van bladzijde 19
● Hoe kijken jullie terug op deze tijd?
Noltus: “Ik keek altijd uit naar de momenten dat
Muriëlle mijn kant opkwam. Het is heel fijn om met
een frisse blik met een collega te kunnen meekij-
ken, en ook te reflecteren op je eigen werk.”
Van Diepen: “De mentoraatsperiode hielp me te
groeien in mijn rol, maar ook in mijn zelfvertrouwen
als predikant. We hebben diverse casussen be-
sproken, en al sparrend met elkaar kwamen er
allerlei handelingsperspectieven boven. Je denkt
vaak in eigen paden die je zelf al hebt gevormd,
maar juist de frisse blik van buiten verbreedt je
mogelijkheden.”
● Welke mooie herinnering blijft?
Van Diepen: “Ik herinner me een moment midden
in coronatijd. We hadden elkaar al verschillende
keren online gesproken en eindelijk konden we
elkaar weer live spreken. Ik was onderweg naar
Evelyn en luisterde in de auto naar een cd van
Coldplay. ‘Up and up, we’re gonna get it’ werd er
gezongen. Er sprak voor mij zo’n hoop uit dat het
allemaal weer goed zou komen. Ik vertelde het bij
aankomst en Evelyn en het raakte ook haar diep.”
Noltus, lachend: “Het inspireerde mij ook wat pas-
sende popsongs in mijn diensten te verwerken.
Sommige teksten sluiten echt goed aan bij wat je
deelt in de kerk.”
● Iets betekenen
In de toekomst wil Murielle van Diepen zelf ook wel
mentor zijn van een beginnend predikant. “Dan kan
ik ook weer iets betekenen voor een collega die net
gestart is in dit bijzondere vak.”
_____________________________________
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ADRESGEGEVENS

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

● Predikant
▪ Ds. V.E. Huls,  Platte Driedijk 49, 3194 KC,
telefoon 4160071, e-mail: v.huls@chello.nl
zaterdags vrij.

▪ Voor opgaven van zieken, het melden van zieken-
huisopnamen en -ontslag:

mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;
e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

▪ Doopbediening
U kunt contact opnemen met de doopassistent:
mw. Carin Langbroek-de Waaij, tel. 010-472 01 90,
e-mail: carinlangbroek@hotmail.com

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

• Pastoraal team voor
De Kulk: mw. M.M. van den Berg, tel. 4384397
De Sluis: mw. A. van Lunteren-Boers, tel. 4385558
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
▪ voor verzoeken om pastoraal bezoek:
mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;

e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

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.

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

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)
● Diaconie:
▪ NL10 INGB 0000.0790.89: Diaconie Prot. Gem.

bij giften - ook voor zending - graag
het doel erbij vermelden.

● Kerk
▪ 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
• 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.

● Beheer gebouwen
▪ Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.

dhr. J.S. Heutink, tel.: 06-82457044,
e-mail: heutink1952@live.nl.

▪ De Aanbouw, Achterweg 12, tel. 4381233.
Inl./reservering: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-21653158;
e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

Hulpverlening
• Kerkvervoer
via de diaconie; zie: Bij de diensten)
(vervalt tijdens alleen digitale diensten)
• Kerkradio (kerkdiensten via internet)
ds. R.J. Wilschut, tel. 4165513.
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Website
Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl
Over een langere periode staan de kerkdiensten
vermeld bij ‘Informatie’; de agenda is te vinden
onder ‘Actueel’. 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.

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
▪ 8 januari: Hennie Vervat, Arie van Veelen
Lector: Mieke de Blois
Organist: Paul Sonneveld
Beeld en geluid: Marianne van der Maar
Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf
Commissie van ontvangst: Elly Gouwens, Marieke
Groot Bramel, Rein Hallema

▪ 15 januari: Liesbeth van Delft, Janny Leeuwe-
stein
Lector: Riet Groenendijk
Organist: Pieter Meyboom
Beeld en geluid: Marijke Dirven
Commissie van ontvangst: Harry Wols, Aukje
Kempff, Janny Leeuwestein

● Kerkoppas
Beschikbaar na aanvraag uiterlijk op donderdag bij:
Susanne van Veelen , tel: 06 29 44 15 14;
e-mail: susannevanveelen@gmail.com
Voor de zondagen 22, 29 januari en 5 februari kunt
u tot donderdags oppas aanvragen bij
Adri van Leeuwen, tel. 06 21 35 25 85

● Kerkvervoer
Als vervoer nodig is kunt u hiervoor bellen op
vrijdagavond tussen zes uur en half acht voor:
8 jan.: Daan Vervat, tel. 06 - 49 68 03 79

15 jan.: Albert van der Pijl, tel. 06 - 20 93 66 95
22 jan.: Jaap Ottink, tel. 010 - 416 85 98

● Wilt u financieel helpen? Graag
▪ bijdragen in energiekosten ‘naasten’;
▪ bijdragen in energiekosten ‘kerk’
bankrekening NL 10 INGB 0000 0790 89 ten name
van Diaconie Protestantse Gemeente Hoogvliet
onder vermelding van: ‘naasten’ en/of ‘kerk’.

▪ vergoeding kosten ‘Dorpskerk-app’: bankrekening
NL 32 INGB 0002 4659 60 ten name van Protes-
tantse Gem. Hoogvliet onder vermelding: ‘App’.

● Kerkcollecten, toelichting
15 januari - PKN: ondersteuning gemeenten
Goed toegerust aan de slag

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn
tienduizenden mensen actief in het werk van de
Protestantse Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers
en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk
werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt
plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missio-
naire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van
bestuur tot beheer. De dienstenorganisatie onder-
steunt vrijwilligers en professionals in hun werk en
om te groeien in hun taak. Zo zijn er bijvoorbeeld
online trainingen voor alle leden van de kerkenraad
(voorzitter, scriba, ouderling, ouderling-kerk-
rentmeester, diaken en jeugdambtsdrager).
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij
het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers
zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen in hun
eigen gemeente!
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op
NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. Ondersteuning gemeenten.
Meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/collecterooster
www.protestantsekerk.nl/training
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Héél voorzichtig zijn we weer begonnen, een be-
hoorlijk aantal maanden geleden alweer.
Met samenkomen, op zondag. Met zingen. Met
koffie drinken na afloop. Met, af en toe en soms
bijna per ongeluk, een spontane handdruk. Met
een knuffel bij hele bijzondere gelegenheden.
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Heel voorzichtig zijn we weer begonnen met kerk-
zijn. Met elkaar meeleven, en dan niet alleen maar
per telefoon of met een kaartje.

Ik moet bekennen dat ik af en toe wat onthutst de
kerk inkijk, op zondagmorgen. Wat zijn er veel lege
stoelen. Er zijn veel mensen overleden gedurende
de afgelopen coronajaren. Er is veel verdriet, om-
dat er niet persoonlijk afscheid genomen kon wor-
den van mede-gemeenteleden. Mensen, waar je
misschien al wel  járen lang naast had gezeten.,
een praatje mee had gemaakt, elke zondag.
Nu blijft de stoel leeg. Voorgoed.
Er zijn ook mensen die nog niet durven. Die thuis
meekijken en -luisteren, zeker nu datzelfde coro-
navirus weer hier en daar de kop opsteekt. Toch
nog maar even wachten…. nog maar even niet
gaan….want je weet immers nooit.

Dit is het beeld van de kerk van vandaag. Beeld
van die kerk, hier in Hoogvliet, waar u bij hoort.
Ook al voelt u dat misschien helemaal niet. Ook al
is deze e-mail of envelop de enige keer dat u met
de aanwezigheid van de kerk in uw leven gecon-
fronteerd wordt. U hoort erbij.
Dat kan zijn omdat uw ouders ook al erbij hoorden.
En misschien wilt u dat helemaal niet. Daar bent u
helemaal vrij in.
Maar het kan ook zijn dat u eigenlijk wel méér erbij
zou willen horen. Betrokken zou willen worden bij
alles wat we organiseren. Bij de samenkomsten op
zondagmorgen, in de Dorpskerk.

Hoe u hier ook in staat, u mag zich realiseren, dat
de kerk van vandaag afhankelijk is van uw betrok-
kenheid. Afhankelijk van uw gebed, én van uw fi-
nanciële bijdrage. Zodat er, ook voor de kerk, een
morgen zal zijn.
Weet, vooral, dat u altijd van harte welkom bent.
Op zondagmorgen, in de dienst en bij de koffie
daarna. Op donderdagmorgen, als de kerk open is.
Om gezellig een kopje koffie te komen drinken.

U hoort erbij. God is er, ook voor u. Hij heeft zijn
Zoon Jezus Christus gegeven uit grenzeloze liefde.
Jezus is gestorven aan het kruis, en is opgestaan
uit de dood. Uit liefde, voor ons allemaal.
Uit liefde, ook voor u!
Ds. Viola Huls

● Toezeggingen 2023
▪ Digitaal
In de maand december heb-
ben veel gemeenteleden,
(maar nog niet allemaal) per
mail een digitale toezegging
gedaan in het kader van de actie Kerkbalans 2023.

▪ Per post
Tussen 15 en 28 januari ontvangen de gemeente-
leden, die niet digitaal hebben toegezegd, een

envelop met daarin een formulier waarop zij alsnog
een toezegging kunnen invullen.

▪ Hulp gevraagd
Om deze gemeenteleden te benaderen, hebben wij
uw hulp nodig om deze enveloppen te bezorgen!
Na de kerkdienst op zondag 15 januari liggen de-
ze enveloppen voor u klaar in de Dorpskerk.
Deze hoeven later niet opgehaald te worden.

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking!
Het College van Kerkrentmeesters

DiacoNieuws

Het feest van Kerst is net achter de rug op het
moment dat ik dit stukje maak. De Kerstmarkt van
16 december in de Dorpskerk lijkt al weer ver weg.
Wat was het jammer dat het zo glad was en het
eigenlijk niet verantwoord was om de deur uit te
gaan.
Wat bijzonder dat er toch nog best wat bezoekers
waren en we met elkaar €1136,95 hebben opge-
haald voor de stichting ‘Mensenkinderen’.
Natuurlijk waren we teleurgesteld dat we eerder
moesten stoppen en onder u zijn er vast die graag
hadden willen komen om elkaar te ontmoeten en
iets te drinken of te eten. Natuurlijk ook om met de
loterij mee te doen.

Eerder hadden we al gemeld dat we voor het doel
‘Mensenkinderen’ later in het jaar nog wel een keer
iets wilden doen. Nu kwam tijdens de kerstmarkt
het idee naar voren om rond of op koningsdag iets
te organiseren in de Dorpskerk met een loterij, iets
te drinken en te eten. Dan is het vast niet zo glad!
U hoort later meer erover!

Er zijn voor het nieuwe jaar wat veranderingen af-
gesproken. Zo is er besloten vanaf 8 januari weer
te gaan collecteren met de collectezakken.
De mogelijkheid om digitaal te collecteren blijft ook
bestaan, alleen staan er geen mandjes meer bij de
uitgang.
De voorbede kon u tot nu toe op de website invul-
len. Dit was gedaan om in coronatijd, toen we al-
leen digitaal de diensten konden volgen, toch een
voorbede aan te vragen. Nu er meer gastpredikan-
ten ingeroosterd staan wordt de digitale voorbede
soms niet op tijd gezien en doorgegeven. In de
kerkenraad is daarom besloten een digitale voor-
bede te laten vervallen.
Als u voorbede wilt doen voor u zelf of voor iemand
in uw omgeving dan kunt u dit in het voorbedeboek
schrijven. Bent u niet zelf in gelegenheid om naar
de kerk te komen vraag dan een van de ambtsdra-
gers dit voor u te regelen. Let wel, als u voorbede
vraagt voor iemand uit uw omgeving vraag na bij
de betreffende persoon of deze ook met naam in
de voorbede genoemd wil worden.
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Zo gaan we als afgeslankte diaconie ook op zoek
naar gemeenteleden die ons team als ambtsdrager
wil komen versterken. Voor het nieuwe jaar liggen
meer ideeën klaar.
In de diaconievergadering van januari zal de heer
Bert de Bruin van ‘Samen 010’ die iets komen ver-
tellen over eenzaamheid. Hoe wij dit kunnen signa-
leren en hoe ermee om te gaan.
Ook willen we onderzoeken om een Micha cursus
te gaan volgen. Dit is een cursus geënt op de op-
roep van de bijbelse profeet Micha om goed en
recht te doen in de wereld. Daarin wordt samen
gekeken hoe we met onze gave en talenten een
rechtvaardige en duurzame levensstijl kunnen ont-
wikkelen.
U hoort hier meer van, want misschien is het wel
iets om met elkaar als gemeente te gaan doen.
Zo leest u dat de diakenen al goede voornemens
hebben voor 2023 en we hopen u waar mogelijk te
ontmoeten op de Nieuwjaarsontmoeting op 8 janu-
ari in de Dorpskerk.
Wij wensen u allen namens de diakenen een mooi
en vooral gezond 2023 toe.

Marieke Groot Bramel

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Zaterdag is mijn vrije dag

Graag wil ik beginnen met u allen, mede namens
Yvonne,  te bedanken voor de persoonlijke Kerst-
kaarten die bij ons op de mat zijn gevallen. Wat
hebt u daar liefdevolle en mooie, warme teksten op
geschreven en wat waren we daar blij mee. Wat is
het fijn om zo met elkaar mee te leven en bij elkaar
betrokken te zijn.

Die betrokkenheid bleek ook uit de Kerstdiensten
die we met elkaar hebben beleefd. Ik hoop dat u er
met vreugde op terugkijkt. En dan denk ik niet al-
leen aan de diensten, maar ook aan de Kerst-
zangmiddag én aan de PVD-kerstviering die we
met elkaar mochten beleven. We hebben God de
eer toegezongen met al die mooie, bekende en
vertrouwde Kerstliederen. Wat was het heerlijk dat
het allemaal weer kon en mocht, al blijft voorzich-
tigheid geboden. Er zijn toch wel weer wat mensen
binnen onze gemeente die geveld zijn door corona.

Op het moment dat ik dit schrijf, wacht ons de
jaarwisseling nog. Als u dit leest, is het nieuwe jaar
alweer zo’n dag of 5 á 6 oud (of jong), is onze eer-
ste samenkomst van het jaar 2023 al voorbij en
zien we uit naar de Nieuwjaarsontmoeting. Expres
op 8 januari gepland, omdat we zo’n vermoeden
hadden dat u óf wel zou willen uitslapen op Nieuw-
jaarsdag, óf op bezoek zou gaan of bezoek zou
krijgen. En dan is 8 januari wat rustiger en kunnen
we elkaar van harte Gods zegen toewensen en
met elkaar het nieuwe jaar ‘beginnen’.

Op diezelfde 8 januari is er nog iets aan de hand
in de dienst. We mogen (alweer) twee nieuwe le-
den van het Pastorale team bevestigen. Elly Gou-
wens en Yvonne Taphoorn hebben aangegeven
dat ze graag wat bezoekwerk zouden willen doen
in onze gemeente. Daar zijn we als Pastoraal
Team natuurlijk heel erg blij mee. Van harte wel-
kom allebei!

Naast dit alles wil ik uw aandacht ook nog op iets
richten wat nog wat verder weg ligt in de tijd:
Van 15 tot 22 januari is het Gebedsweek voor de
Eenheid. Zoals we dat gewend zijn, gaan we daar
vanuit de IAC ook dit jaar weer bij stilstaan. Al-
leen….niet in de week zelf.
Zowel Léon en Leny Janssen als wijzelf hebben
andere dingen aan de hand in deze week.
In overleg hebben we daarom besloten om in de
dienst van 29 januari deze Eenheid centraal te
stellen. Reserveert u deze datum vast? Want na
afloop lunchen we met elkaar en gaan we ons
d.m.v. een quiz verdiepen in het thema én in aller-
lei aspecten rondom ‘Eenheid’.
Het thema is dit jaar: Doe goed, zoek recht
(Jes.1:17) en is aangedragen door de kerken in de
Amerikaanse staat Minnesota.

Naast alle mooie, goede en vreugdevolle din-
gen waarover ik schreef, zijn er helaas ook zorgen.
Grote zorgen zelfs. En wel op financieel gebied.
U hebt thuis allemaal te maken met de verhoging
van uw energierekening. Tenzij u alles heel gunstig
hebt geregeld, een poosje geleden.
Voor de meeste mensen vallen de kosten van de
energie een behoorlijk stuk hoger uit dan dat eer-
der het geval was. En het zal u dan ook niet verba-
zen dat dat ook voor de kerk het geval is.
Komend jaar moet de kerk….houdt u vast….

€ 4101,- per maand
gaan betalen.
U begrijpt dat het CvK zich hierover heeft gebogen
en dat er maatregelen zijn bedacht om met name
het gebruik van gas te beperken. Dit zou tot gevolg
kunnen hebben dat er aan het einde van dit jaar
een zeker bedrag wordt terug gestort, maar dat is
allerminst zeker. Dat ligt aan de prijsontwikkeling
en die is van allerlei factoren afhankelijk waar wij
geen invloed op hebben.

De temperatuur in de kerkzaal gaat in
ieder geval omlaag. Wilt u daar reke-
ning mee houden bij wat u aantrekt op
zondag? Wat meerdere laagjes en
zo….en misschien hebt u nog wel zo’n
lekker fleecedekentje….Neem het ge-
woon mee. Warme sokken willen ook

wel eens helpen. Als de voeten warm zijn,,,,,

Het kan zomaar zijn dat u het zelf maar nauwelijks
redt met uw geld. Dan hebt u het, juist in deze tijd,
heel zwaar en ik hoop van harte voor u dat er weer
betere tijden zullen aanbreken.
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Maar mocht u financieel wat ruimer zitten, dan
wordt u van harte aangemoedigd om uw naaste
en/of de kerk op dit gebied te steunen.

En wellicht is het er even bij ingeschoten: Dat
we u gevraagd hadden om een bijdrage te geven
voor uw lidmaatschap van de Dorpskerk-app. Als u
zich hiervoor hebt aangemeld en zo dus mee ge-
niet van de app-contacten, wilt u dan € 10,00 beta-
len? We gaan hierbij uit van dit bedrag (€ 10,00
dus) per jaar!!! (zie voor beide: bladzijde 14)

Tot zover de financiële zorgen en verantwoorde-
lijkheden. Ik wens u Gods zegen toe in dit nieuwe
jaar. Dat 2023 een goed jaar mag worden, waarin
we als Gemeente van Christus, hier in Hoogvliet,
samen op zullen trekken en nóg hechter
verbonden zullen zijn met elkaar.
Ds. Viola Huls

Kerkenraadpraat

Beste zusters en broeders, Als u dit leest, zijn de
feestdagen alweer voorbij en is het nieuwe jaar al-
weer bijna een week oud en herinnert alleen een
verdwaalde knal of vuurpijl nog aan de jaarwisse-
ling. Ongetwijfeld heeft u al uw familie en vrienden al
een goed, gelukkig of gezegend Nieuwjaar gewenst.
Dat doe ik nu dus nog niet want in de laatste ker-
kenraadsvergadering is afgesproken dat we op 1
januari wel een kerkdienst houden (gewoon om 10
uur), maar dat er geen koffiedrinken is. Wij dachten:
“iedereen zal op nieuwjaarsdag wel naar familie of
vrienden willen of krijgt die op bezoek”. Dus beslo-
ten we om op zondag 8 januari na de dienst een
Nieuwjaarsontmoeting te houden. Dan gaan we
iedereen officieel een gelukkig Nieuwjaar wensen

In het vorige kerkblad schreef ik dat onze laatste
kerkenraadsvergadering in 2022 een week later was
dan de inleverdatum voor kerkbladkopij. Nadeel
daarvan is dat u wat langer moest wachten op wat
er besproken was. Het voordeel is dat ik meer tijd
had om na te denken over hoe ik de urgentie van
sommige zaken duidelijk zou kunnen maken.

Laat ik ‘rustig’ beginnen met een eenvoudig verzoek
vanuit de kerkenraad.

In onze gemeente hebben sommige
leden te kampen met een slechter
wordend zicht. Met als gevolg dat ze
de teksten die op de schermen in de
kerk worden vertoond niet meer

kunnen meelezen. Om dat probleem te tackelen
maken Annelies Bakker en Kees Westerduin papie-
ren liturgieën met GROTE LETTERS, zodat men
wel kan meelezen (en dus ook zingen). Annelies
bezorgt een aantal liturgieën ook thuis, omdat som-
mige mensen niet meer fysiek naar de kerk kunnen
komen.

Het printen en bezorgen van GROTE LETTER litur-
gieën mag niet alleen afhangen van deze twee
mensen. Daarom doet de Kerkenraad een beroep
op u om te helpen. U hoeft echt geen computerken-
ner te zijn om te kunnen helpen. Als u wilt meehel-
pen meldt dat dan zondags even bij een van de
dienstdoende ambtsdragers dan gaat het balletje
vanzelf rollen. Doet u alstublieft mee?
We keken ook terug op een mooie gedachtenis-
dienst. Goede reacties kregen we terug over het
verloop van de dienst en het was fijn dat het weer
mogelijk was, voor wie daar behoefte aan had, om
zelf weer naar voren te komen om de naam van uw
overleden dierbare te noemen en een kaars aan te
steken. Omdat het in de week voor de gedachtenis-
dienst duidelijk werd dat de najaarscoronapiek gro-
tendeels over was, besloot de kerkenraad dat er ook
weer namen genoemd mochten worden van in het
afgelopen jaar overleden dierbaren die niet tot onze
gemeente behoorden maar wel bij u. Wat fijn dat we
zo’n besluit op het laatste moment konden nemen.

Weer collecteren
Verder spraken we over de manier waarop we,
sinds de coronapandemie ons in haar greep hield,
collecteerden. Het moge duidelijk zijn dat Corona of
Covid-19 ons nooit meer zal verlaten, maar de
grootste dreiging is voorbij en dat heeft de kerken-
raad ertoe gebracht om te besluiten de collecte-
mandjes op te bergen en weer op de oude ver-
trouwde manier te gaan collecteren. Als je een ver-
gadering voorzit dan heb je niet altijd de tijd om alles
zelf minutieus op te schrijven maar in de ’krabbels’
in mijn ‘kerkenraadsvergaderingenboekje’ (een
prachtig woord als je 30-letter Lingo speelt) staat dat
we dat per 8 januari  weer gaan doen.

Tot slot zijn er ook zaken die ik met meer dan nor-
male zorg bij u over het voetlicht wil brengen.
▪ Taakdragers
Het eerste punt betreft onze zoektocht naar ge-
meenteleden die een taak op zich willen nemen. We
zoeken mensen die willen meedoen als ouderling,
diaken en als ouderling-kerkrentmeester. Het Colle-
ge van kerkrentmeesters bestond tot voor kort uit 10
mensen, te weten 5 ouderlingen-kerkrentmeester
(zitten in de kerkenraad) en 5 kerkrentmeesters
(even belangrijk maar zitten niet in de kerkenraad).
Recent zijn Marius Fossen (kerkrentmeester) en
Tom Woudstra (ouderling-kerkrentmeester) om ge-
zondheidsredenen gestopt. Verder is er nog één
ouderling-kerkrentmeester gestopt als ouderling,
maar gaat gelukkig door als kerkrentmeester. Het
gevolg van al deze bewegingen is dat de vertegen-
woordiging in de kerkenraad nog maar uit twee per-
sonen bestaat en dat is simpelweg een te smalle
basis. Daarom vragen we met nadruk om “ja” te
zeggen als u wordt gevraagd om mee te helpen in
het CvK. Behalve ouderlingen-kerkrentmeester zijn
er ook 2 diakenen en een scriba nodig.
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Neem uw verantwoordelijkheid!!  “Keuze genoeg”
zou ik zeggen.

▪ Energiekosten
Het volgende punt gaat over de energie bijdrage. In
het vorige kerkblad riepen we iedereen op om een
extra bijdrage te doen ter bestrijding van de enorm
gestegen energiekosten. Inmiddels is duidelijk dat
onze energiekosten met ingang van 1 januari stij-
gen van € 1.275 naar € 4.101 per maand ☹
Daarom herhalen we die oproep en vragen aan ie-
dereen, die daarvoor de financiële ruimte heeft een
energie bijdrage over te maken op bankrekening.
NL 10 INGB 0000 0790 89 t.n.v. Diaconie.
Vermeldt u er dan wel even bij of uw bijdrage voor
de energiekosten voor de kerk is of voor mensen die
de energie niet meer kunnen betalen (zie blz. 14).

Naast het verzoek voor extra
energiebijdrage (en de plan-
nen van het CvK om het ener-
gie gebruik van de kerk om-
laag te krijgen) heeft de ker-
kenraad in overleg met het
CvK besloten om met onmiddellijke ingang het doel
van de deurcollecte tot nader order te wijzigen in:
‘Collecte voor de bestrijding van de energiekos-
ten van de kerk’.
Zo ligt er weer veel op de bordjes van de kerken-
raad, het CvK en de diaconie. Maar ondanks alle
‘problemen’ waar we nu mee te maken hebben mo-
gen we met elkaar in vol vertrouwen uitkijken naar
het nieuwe jaar en gaan we zien welke uitdagingen
ons nog meer te wachten staan.
Een ding is zeker, we gaan met God en dan zal Hij
met ons zijn.
Met die wetenschap groet ik u hartelijk namens de
voltallige kerkenraad.

Psst….psssst … ’t is nog geen 8 januari 2023, maar
stiekem wens ik iedereen namens de kerkenraad
toch alvast een mooi en gezegend Nieuwjaar.
Rein Hallema

NB: moderamen, CvD en CvK vergaderen zoveel
mogelijk bij leden thuis.

Dorpskerkuitzending

Uitzendingen in de meest ruime zin.
Kerstavond werd ik ‘publiekelijk’ verrast met een
mooie bos bloemen. Dat is iets waar ik, als ik het
vooraf geweten had, niet bepaald naar had uitge-
zien. Maar wegrennen was ook geen optie dus liet
ik me verrassen.
In onze gemeente zijn meer mensen dan u voor
mogelijk houdt op allerlei terreinen bezig om een
stukje bij te dragen het doel van het kerkzijn moge-
lijk te maken. Ik geloof oprecht dat niemand dat

met tegenzin doet, al zal er her en der door om-
standigheden wel eens gemurmureerd worden,
gelijk het volk in de woestijn.

Kortom zelf even in het zonnetje badend, ben ik
gelijk angstig dat een ander tekort wordt gedaan.
Anderzijds, ik vroeg er niet om, dus wil ik heel har-
telijk danken voor de attentie. Gelukkig bereikten
meerdere bossen gemeenteleden, dat schept dan
toch een band.

Dit ter inleiding van een ander item waaraan in
coronatijd aandacht werd besteed en waaraan in
het post-coronatijdperk langzaam een einde dreigt
te komen. Herhaalde malen heb ik gesoebat om
onderwerpen, waaraan aandacht zou kunnen wor-
den besteed. Ze waren er in een te beperkte mate
om ze vol nieuwe elan te lijf te gaan. Door de best
drukke decembermaand raakte ik meer ontmoe-
digd dan bemoedigd, ondanks dat ik genoot van de
diverse taken die in deze rood-, groen- en goudge-
kleurde maand op de weg kwamen.
Een ander idee ontsproot met het oog op de digita-
le middelen, zij het met de nodige obstructies, die
ons ter beschikking staan. Vanuit de gemeente-
avond enquête bleek toch dat het nog niet een ie-
der duidelijk is wat er zich bijvoorbeeld op bestuur-
lijk vlak binnen onze gemeente afspeelt. Wellicht
dat door middel van wat gesprekken, beeldend
materiaal, uiteraard gelardeerd met toepasselijke
muziek een en ander belicht kan worden. Eerst
even bekomen van 2022 en dan voornoemd voor-
stel maar eens de kerkenraad binnenloodsen.
Energie, nieuwe energie is nodig en dat weten we
maar al te goed. Energie moet behouden worden
vandaar de volgend afsluiting.

Boven uw hoofden als u de diensten bezoekt of
anders gezegd achter de camera’s en Power Point
bestanden zitten beurtelings vrijwilligers die soms
met het zweet op de rug of in de handen binnen ‘de
live uitzending’ tegen op dat moment onbegrijpelij-
ke ‘hick-ups’ aanlopen en met de moed der wan-
hoop dat proberen te corrigeren dat dwarsligt. Ie-
dereen van hen doet het uiterste om de mensen
thuis en in  de kerk zo geruisloos mogelijk deelge-
noot te maken van het gemeentezijn. Moet er niet
aan denken dat 1 persoon dat elke zondag in
zijn/haar uppie moet doen. Tof dat we als cluppie
ieder een deel doen.

Harry Wols

Kerkelijk Bureau

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

▪ Personalia: zie bladzijde 20
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▪ Collecteverantwoording
17 dec. Kerstzangmiddag: voor kosten € 231,35

▪ Giften en collectegeld (contant)
Diaconie
▪- algemeen:
€ 1132,95 is de opbrengst geworden van de op 16
december gehouden kerstmarkt.
€ 50,00 van NN via ds. Huls
▪- doel kerstmarkt:
€ 15,00 van NN via ds. Huls
Kerk
▪- algemeen
€ 2300,00 bracht de Snuffel- en rommelmarkt op.
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
▪- buitenramen
€ 50,00 van NN via ds. Huls
€ 10,00 van NN via mw. Van Lunteren

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Uit de Protestantse Kerk

(Bron: www.protestantsekerk.nl’)

“Mentoraat: collegiale vorm van aandacht”
Het is best wennen als beginnend predikant, kerke-
lijk werker of geestelijk verzorger in je eerste ge-
meente of instelling. Daarom biedt de Protestantse
Kerk hen in het eerste jaar de begeleiding van een
mentor. Beginnend dominee Murielle van Diepen
(51) trok een jaar op met ds. Evelyn Noltus (61),
toen zij startte in Reeuwijk. “Je hoeft het niet alle-
maal zelf uit te zoeken.”

Het mentoraat is een verplicht onderdeel van de
permanente educatie van een predikant, kerkelijk
werker of geestelijk verzorger. De dienstenorgani-
satie bemiddelt tussen beginnend predikant en
mentor. Mentor en mentorant trekken een jaar lang
met elkaar op en komen ongeveer 10 à 12 keer bij
elkaar. Evelyn Noltus, predikant van de Johannes-
kerk te Leersum, nam een jaar lang Murielle van
Diepen onder haar hoede bij haar start als predi-
kant van De Ark in Reeuwijk.

● Wat houdt de rol van mentor in?
Van Diepen: “Zeker in het begin kun je als starten-
de dominee met veel vragen rondlopen. Ook al had
ik al ruime werkervaring op andere terreinen voor ik
begon, het is toch heel fijn als er een ervaren pre-
dikant met je meekijkt en meedenkt. Je hoeft het
dan niet allemaal alleen uit te zoeken. Met je men-
tor kun je alles bespreken.”
Noltus: “Ik ben al bijna 30 jaar predikant, en al
vaker mentor geweest. Samen met Murielle heb ik
een werkwijze uitgezocht die we allebei prettig
vonden. De officiële spelregels hebben we daarbij
als handvat maar niet als strikt keurslijf gebruikt.
Samen bewaak je dat het hele werkveld aan bod
komt.”

● Welke dingen bespreken jullie met elkaar?
Van Diepen: “In de eerste sessies bespraken we
vooral de diversiteit aan taken in de gemeente. Het
is goed om die samen helder te krijgen. De veel-
heid aan taken is het mooie van het predikant-
schap, maar het kan ook je valkuil zijn. De ge-
sprekken met Evelyn maakten inzichtelijk dat ik niet
veel tijd over had voor extra taken. Dat kon ik
daarna ook bij mijn kerkenraad aangeven.”
Noltus: “Het maken van zo’n helder schema maak-
te voor jou duidelijk hoeveel je al deed. We zagen
dat er niet veel rek meer in zat. Dat helpt enorm bij
het richting geven aan je werk.”

ds. Evelyn Noltus

● Hoe zien jullie je rol als mentor en mentorant?
Noltus: “Mijn rol ervaar ik vooral als collegiale
vorm van aandacht. Ik ga als ervaren predikant niet
even vertellen hoe het moet, want het is haar ge-
meente. Tijdens de gesprekken kreeg ik zelf ook
steeds een spiegel voorgehouden. De verhalen
van een beginnend collega zetten je aan het na-
denken: waarom doe ik het eigenlijk al zo lang op
deze manier? Er is ruimte voor alles in de gesprek-
ken: je kunt de fijne dingen maar ook alles wat je
frustreert in veiligheid met elkaar delen. Alles blijft
onder ons.”
Van Diepen: “Die gelijkwaardigheid en vertrouwe-
lijkheid vond ik echt heel prettig. Evelyn onder-
steunde mij in alles waar ik mee bezig was. Pasto-
raat, beleid, spiritualiteit en theologie, alle onder-
werpen kwamen langs in de gesprekken.”
● Welke hulp krijg je vanuit de dienstenorgani-
satie?
Van Diepen: “De afdeling mentoraat van de
dienstenorganisatie gaf mij een naam door van een
mogelijke mentor. Daarna volgde een kennisma-
kingsgesprek. Met de eerste mentor die me was
voorgesteld had ik geen klik. Daar kon ik gewoon
eerlijk in zijn, al voelde ik wel wat schroom om het
te vertellen. De consulent mentoraat heeft me voor-
treffelijk geholpen. Ze vond iemand anders voor
me: Evelyn. Bij haar was de klik er meteen wel. Dat
is belangrijk, want je trekt toch een jaar intensief
met elkaar op. Na afloop lever je je eindverslag in
bij de consulent voor het mentoraat, en daarmee is
de mentoraatsperiode afgerond.”
Vervolg op bladzijde 12
_____________________________________



20

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

.

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

Reserveringen:
tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
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KERKBLAD VOOR HOOGVLIET
Aanmelding als nieuwe abonnee: € 25,00 per kalenderjaar

(Lopend jaar per: 1 april: € 17,00; 1 juni: € 12,50; 1 september: € 6,00; na 15 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
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IBAN-betaalrek.: .......................................................................................
abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.
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