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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 (of eerder);
• 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 andere
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:
3 26 januari 4 febr. 4/2 - 18/2
4 9 februari 18 febr. 18/2 - 4/3
5 23 februari 4 mrt. 4/3 - 18/3
____________________________________

Bij Week van gebed voor de eenheid

Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.

God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw alverlossend woord,
in groot vertrouwen wordt aanhoord.

God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar `t leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
bewaar ons in uw liefde, Heer.

God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.

Gezangen voor de liturgie, nr. 558



Doe goed, zoek recht
Dit is het thema van de gebedsweek voor de eenheid. En eigenlijk is het heel bijzonder dat er voor dit on-
derwerp jaar na jaar en telkens weer opnieuw een gebedsweek wordt georganiseerd. Christenen bidden,
overal ter wereld, om eenheid. Bidden dat zij, dat wíj dus, allemaal, één zullen zijn.
En dit jaar bidden we ook dat we het goede zullen doen. Doe goed, zoek recht.
Deze tekst komt uit het boek Jesaja (1 vers 16 en 17), en de woorden liegen er niet om: Want Gods woor-
den luiden:

Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien.
Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen be-
scherming, sta weduwen bij.

Goed beschouwd zou het niet nodig moeten zijn: een gebedsweek voor de eenheid. Laat staan de oproep:
Leer goed te doen, zoek het recht. Doe goed, zoek recht. Dat zou toch ín ons moeten zitten. Een ieder van
ons zou toch, vanuit het hart, een sterk verlangen moeten hebben om goed te doen en recht te zoe-
ken……. En als we dan met elkaar daarvoor zouden gaan, dan zou dat een goede invloed moeten hebben
op onze eenheid. Toch…?

Jezus Christus heeft bepleit dat wij één moesten zijn, zoals Hij één was (en is) met God de Vader. En dat is
me nogal niet een voorbeeld! Daar kunnen wij niet aan tippen.
Hoe kan Hij dat dan toch van ons vragen? Van ons verwachten?
▪ De eenheid ligt niet in dat we allemaal hetzelfde geloven.
▪ De eenheid ligt ook niet in dat we allemaal hetzelfde denken.
▪ De eenheid ligt ook niet in dat we allemaal lid zijn van dezelfde kerk of hetzelfde kerkgenootschap.

We zijn allemaal verschillend, en toch mogen we het recht najagen en goed proberen te doen. Allemaal op
onze eigen manier.
Onze wereld heeft, door vele eeuwen heen, altijd wel ergens te maken gehad met tirannen. Van die men-
sen van wie we ook in onze tijd nog regelmatig horen. Zij hebben vaak een ander denkpatroon dan de ge-
middelde mens, lijden aan machtswellust en beoordelen vanuit hun visie wat het goede is. En leggen dat
op aan hun volk. En helaas is dat niet meer iets wat alleen in het verleden voorkwam en wat ver van ons
bed was. Het komt steeds dichterbij.

Houd tirannen in toom. Ja, ja. Makkelijker gezegd dan gedaan. Sterker nog, tirannen láten zich niet in toom
houden. Hebben hele effectieve middelen om daartegen in het geweer te komen. En dat heeft gevolgen
voor iedereen. Want de tirannie geeft ons een heel machteloos gevoel. Alsof het toch allemaal niet ertoe
doet, wat wij ook doen, waarnaar wij ook streven.

We moeten ons door tirannen (ver weg en af en toe akelig dichtbij) niet uit het veld laten slaan, en we moe-
ten hun acties ook niet gebruiken als drogreden om alles maar erbij te laten zitten. Laten we het goede
doen, in onze eigen kleine wereld, heel dichtbij. Laten we dáár doen wat we kunnen. Laten we dáár opko-
men voor diegene die alleen staat en niemand heeft.
Jezus Christus volgen, doen wat Hij zou hebben gedaan. Als dát ons doel is, als we samen elkaar vasthou-
den en omzien naar een ieder die ons nodig heeft, dan is dát de ultieme basis voor eenheid. Dan hebben
we sámen de ander op het oog én de Ander. Zonder Hem kunnen we dit niet volbrengen. We kunnen dat
alleen proberen als Hij de basis is van ons leven.
Dán komt er een eenheid die zijn weerga niet kent. Want dan maakt Hij ons één.

Ds. V.E. Huls
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KERKDIENSTEN

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

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

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

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

RK 1. Eigen parochie; 2. Onderhoud

Zondag 29 januari 2023

Thema: Gebedsweek voor de eenheid
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls

m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice'
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Kerkoppas (op aanvraag)

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

Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

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

2. PKN: kinderen & jongeren - Sirkelslag
3. Bestrijding energiekosten

R.K.: Eigen parochie

Vooruitblik:
Zondag 5 februari 2023

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

bediening van de H. Doop
m.m.v. Combo 'Eljakim'
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl

Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

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

Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------
Collecten:
Prot. 1. KiA-Werelddiaconaat: Pakistan

2. Kerk
3. Bestrijding energiekosten

RK 1. Eigen parochie; 2. 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 21 januari

10.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt.
Dinsdag 24 januari

19.30 uur Mariakerk. Ouderavond voorberei-
ding 1e H. Communie (K).

Woensdag 25 januari
19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).

Donderdag 26 januari
10.30 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH Ni-
colaas Pieck en gezellen (K).
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleve-
ren kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 28 januari
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Pro-
testantse Gemeente te Hoogvliet.
17.00 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).

Zondag 29 januari
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Com-
munie (K).

Maandag 30 januari
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Woensdag 1 februari
19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizé ge-
bedsviering (O).
19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen
(P).

Vrijdag 3 februari
19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).

Zaterdag 4 februari
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.
16,30 uur Mariakerk. Carnaval Funny Film-
avond voor jongeren (K).

● Bijbelleesrooster
zondag 22 januari Matteus 4:12-17
maandag 23 januari Matteus 4:18–25
dinsdag 24 januari Spreuken 19:1-14
woensdag 25 januari Spreuken 19:15-29
donderdag 26 januari Psalm 60
vrijdag 27 januari 1 Korintiërs 1:1-9
zaterdag 28 januari 1 Korintiërs 1:10-17

zondag 29 januari Psalm 37:1-11
maandag 30 januari Psalm 37:12-24
dinsdag 31 januari Psalm 37:25-40
woensdag 1 februari Spreuken 20:1-10
donderdag 2 februari Spreuken 20:11-20

vrijdag 3 februari Spreuken 20:21-30
zaterdag 4 februari 1 Korintiërs 1:18-31

zondag 5 februari 1 Korintiërs 2:1-9
maandag 6 februari 1 Korintiërs 2:10-16

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland,
(Kleiweg 500, 3045 PM  Rotterdam)

Mw. A.M. van Gameren
Laurens revalidatie ‘Intermezzo Zuid’
(Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam)

Dhr. M.C. Fossen,
Zorgcentrum 'Sonneburgh'
(Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

dhr. C. Oosterhoff

Zorgcentra

Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP  Hoogvliet Rt

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

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
_____________________________________

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 bui-
ten? Dan kunt u bellen met de heer Jasja Arzumanian:

telefoon 4720068 of 06-51019423

Dank

Beste mensen , graag wil ik iedereen bedanken
Voor de bloemen , kaarten en de telefoontjes die ik
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het zieken-
huis en in ’Aafje’. Dat heeft mee erg goed gedaan.
Dank aan iedereen.
Suzan van Oossanen

Taizéviering

De Taizévieringen vinden elke maand plaats op de
eerste woensdag van 19.00 tot 19.30 uur. De eerst-
volgende viering wordt op 1 februari gehouden in
de Dorpskerk.

Iedereen is van harte uitgenodigd.
Namens de Taizéwerkgroep van Hoogvliet,
Marianne van der Maar.

Vrouwenavond met Corien Struijk

Zin in een ontspannen avond met
inspirerende boodschap en ge-
zelligheid? Begin het jaar goed en
kom naar de Vrouwenavond van
Vrouwen van Hoop op 9 februari
in Dordrecht.
Thema: ‘wat denk je zelf?’
Hoe zie jij jezelf, hoe kom je over op de ander en
hoe wil God dat jij jezelf ziet? Samen met identiteits-
coach Corien Struijk zoeken we antwoord op deze
vragen! Geniet van een gezellig spel, muziek en
leerzame boodschap en laat je bemoedigen door
het verhaal van een vrouw die hulp ontving bij
De Hoop ggz. Van harte welkom!

Steun moeders bij De Hoop
Deze avond zetten we ons samen in voor moeders
bij De Hoop. Dankzij de opbrengst van de avond
kunnen de kinderen naar de opvang, terwijl de moe-
der zich focust op haar herstel. Buiten de behande-
lingen kunnen ze samen zijn, want moeder en kind
horen bij elkaar!

Meld je aan
Met wie kom jij naar deze avond? Meld je nu aan!
Kijk op vrouwenvanhoop.nl/activiteiten
! Voor de inschrijving vragen we een minimale bij-
drage van € 15,00, waarvan 100% van de opbrengst
naar deze vrouwen gaat. Meer bijdragen mag na-
tuurlijk altijd!

_____________________________________
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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 on-
der ‘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
▪ 22 januari: Rein Hallema, Janny Leeuwestein,
Marieke Groot Bramel
Lector: Marianne van der Maar
Organist: Arie Mout
Beeld en geluid: Harry Wols
Kindernevendienst: Carin Langbroek
Commissie van ontvangst: Rein Hallema, Ria Hal-
lema, Margreet van den Berg
▪ 29 januari: Ans Kloeg, Harry Wols
Lector: Harry Wols
Organist: Vincent van Dam
Beeld en geluid: Marianne van der Maar
Commissie van ontvangst: Elly Gouwens, Dory Be-
rendsen, Yvonne Taphoorn

● 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 vrij-
dagavond tussen zes uur en half acht voor:
22 jan.: Albert van der Pijl, tel. 06 - 20 93 66 95
29 jan.: Daan Vervat, tel. 06 - 49 68 03 79
5 feb.: Peter Hallema, tel. 06 - 46 90 76 40

● Wilt u financieel helpen? Graag
▪ bijdragen in energiekosten ‘naasten’;
▪ bijdragen in energiekosten ‘kerk’
bankrekening NL 10 INGB 0000 0790 89 ten name
van Diaconie Prot. Gem. Hoogvliet onder vermel-
ding 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
▪ 22 januari – PKN: missionair werk
Een kerk van betekenis

Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt
door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk van-
ouds heeft: middelpunt van de samenleving, ook van-
daag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken ge-
meenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn
voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te
zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloop-
huis waar iedereen welkom is, of met een moestuin
voor de hele buurt. De dorpskerkenbeweging van de
Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een plat-
form waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en el-
kaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn
in hun omgeving.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Pro-
testantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele
land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op
NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. Missionair Werk januari.
Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster

● 29 januari – PKN: kinderen &jongeren
Nederland speelt Sirkelslag
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het
geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag
van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van

de Protestantse Kerk.

Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Ne-
derland op hun eigen locatie een interactief spel. Via
online verbindingen strijden ze tegen groepen in an-
dere plaatsen om de hoogste score.
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Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook
diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen
manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwer-
pen.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef
in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52
ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse
Kerk o.v.v. collecte Kinderen en jongeren januari.
Meer informatie kerkinactie.nl/collecterooster

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Van de doopassistent

Hierbij mag ik U laten weten dat Remco en Talitha
Groen hun zoontje Daniël Sefanja Groen willen la-
ten dopen. De doopdienst zal worden gehouden op
zondag 5 februari. Grote broer Tobias zal ook een
belangrijke taak leveren in deze dienst. Ook de
doopkaars van Tobias zal in deze dienst niet ontbre-
ken.
Ik nodig U allen uit om deze feestelijke doopdienst
bij te wonen.
Deze zondag is er ook kindernevendienst. Het zal
fijn zijn als veel kinderen ook getuigen mogen zijn
van deze doop.
Helaas kan ik zelf, door de verschoven vluchttijden
van mijn vakantie, niet aanwezig zijn om mijn taak
als doopassistent uit te voeren. Ik baalde ook echt
toen wij de mail ontvingen. Zeker omdat dit mijn eer-
ste keer zou zijn. Het doopgesprek heb ik wel samen
met ds. Huls gehouden.
Gelukkig is Yvonne de Jong bereid gevonden deze
doopdienst nog een keer voor haar rekening te ne-
men. Dank je wel, Yvonne.
Ik wens de ouders en u een mooie dienst toe.

Carin Langbroek.

In Memoriam

Janna Magcheltje Anna Wamsteeker
Op 5 januari overleed, op de leeftijd van 91 jaar, mw.
Janna Magcheltje Anna Wamsteeker. Tante Janny,
van neef Dick en zijn vrouw Elionora. Ze woonde in
verzorgingshuis Simeon & Anna aan de Strevels-
weg in Rotterdam.
Op vrijdag 13 januari kwamen we bij elkaar in Uit-
vaartcentrum De Esch en keken we terug op haar
leven.

Zo’n vijfenhalf jaar geleden waren we ook in de Esch
bij elkaar. Daar was zij bij en we waren daar toen
om afscheid te nemen van haar zus Magda. Janny
bleef alleen achter in het huis aan de Karwijstraat en
verhuisde na ruim een jaar naar Simeon & Anna.

Magda was het meest uitgesproken van de twee
zussen. Maar Janny wist ook heel goed wat ze
wilde. Ze ging naar de MULO en kreeg daarna een
baan bij ‘Van Nelle’, waar ze opklom tot Hoofd Per-
soneelszaken. Naast dat werk, en dus ook voor en
ná werktijd, stond ze klaar om te helpen in de slage-
rij, aan de Dorpsstraat. Bestellingen bezorgen,
schoonmaken, altijd stond ze klaar. En groot was
daarom ook de schok toen de slagerij moest sluiten
en de grond werd onteigend. Het gezin Wamstee-
ker moest verhuizen en dit was moeilijk te verteren.
Bij Janny hakte dit er zó diep in dat het haar tot het
laatst aan toe heeft bezig gehouden en verdriet
heeft gedaan. Ze beleefde het steeds weer alsof het
gisteren gebeurd was.

In hun latere leven samen, na het overlijden van hun
ouders, ondernamen de zussen veel samen. Samen
met vakantie, naar Rome, naar Oostenrijk. Vrij rei-
zen met de trein, dagjes weg. En alles wat daarvoor
kwam kijken, regelde Janny. Haar zorg en haar
zorgzaamheid voor Magda was groot. Zo groot dat
ook dát, ook die zorg, tot het eind van haar leven
bleef, ook toen Magda er niet meer was. Ze hield
eten apart, want: “Zo meteen komt Magda”.
Janny Wamsteeker was een gelovige vrouw.
We lazen met elkaar psalm 23. Over God als herder,
die met ons is in dalen van diepe duisternis. Van die
dalen heeft ze geweten, ze heeft geweten van diep
verdriet, teleurstellingen en gemis. En altijd, door
haar hele leven heen, is God er geweest, om haar
nabij te zijn. Als basis van haar leven.
We bidden dat Dick en Elionora en alle anderen die
Janny Wamsteeker zo zullen missen, Gods troos-
tende aanwezigheid mogen ervaren.

Ds. V.E. Huls

DiacoNieuws

Onze eerste diaconievergadering was bij een van
de diakenen thuis. De kerk wordt nu niet verwarmd
en het groepje diakenen is maar klein.
Waarvoor we dan wel moeten waken is dat het niet
te gezellig wordt en de vergadering zo een uurtje
kan uitlopen met nog een gezellige nazit toe.

Kees de Bruin van Samen 010 kwam bij ons langs
om met elkaar te onderzoeken hoe we een presen-
tatie kunnen volgen over eenzaamheid. Hoe kunnen
we dit signaleren en hoe ga je er vervolgens mee
om. Deze presentatie hopen we eind maart samen
met de pastorale medewerkers en het pastorale
team te volgen.

We hoorden van onze penningmeester dat er gul is
gegeven voor de diaconale goede doelenactie.
Deze heeft € 3053,00 opgebracht.
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Ook voor de energiekosten van onze naasten die
daarvoor te kort komen is al € 1225,00 binnengeko-
men.

Ieder jaar krijgt de diaconie tientallen bedelbrieven
binnen. Deze brieven gaan bij ons in de digitale
schoenendoos. In de afgelopen vergadering hebben
wij een aantal doelen uitgezocht die vanuit de dia-
conie een gift krijgen. De doelen die we hebben uit-
gekozen zijn: De ‘Pauluskerk’, het ‘Liliane fonds’,
‘Stichting de Glind’, het ‘Leger des Heils’ en stichting
‘De Herberg.
Ook heeft de diaconie al jaren een sponsorkind. Hij
heet Lurie en woont in Moldavië. Niet alleen hij,
maar ook het hele gezin wordt gesteund door de gift.
“Ik ben blij dat u mijn vriend bent” schrijft hij in
de groet die we van hem kregen.

Wat ook aan de orde is gekomen is een vervolg van
de Kerstmarkt. Dit wordt een bevrijdingsmarkt op 5
mei.
Houd deze datum vast gereserveerd, want we willen
weer een mooie middag en avond ervan maken. In
ieder geval met een loterij, eten en drinken en de
verdere invulling is nog niet concreet.
U merkt het, naast de gezellige babbel die we met
elkaar hadden zijn er ook weer mooie dingen be-
sproken en geregeld.

Namens de diakenen, Marieke Groot Bramel

● Collecte
22 januari – Kinderen in de Knel
De avondmaalscollecte is, zoals gebruikelijk, be-
stemd voor Kerk in Actie voor een project van Kin-
deren in de Knel.

Het gaat om het werk van Kerk in Actie in Rwanda.
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskin-
deren na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide
uit tot een stevige organisatie voor kinderen en ver-
zorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die
geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis be-
zocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen
steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverze-
kering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kun-
nen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv
besmet bent, ligt er een hele toekomst voor je.

Steun dit werk via de collecte of met een bijdrage op
bankrekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie te Utrecht, o.v.v. kinderen Rwanda.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Vanuit de Plattedriedijkpastorie

Zaterdag is mijn vrije dag

Ja, en zo kunnen mensen plannen maken die dan
door onvoorziene omstandigheden toch weer an-
ders lopen. Zo schreef ik in het vorig kerkblad een
enthousiaste oproep om toch vooral 29 januari vrij
te houden. Omdat we dan onze uitgestelde samen-
komst zouden hebben van de Gebedsweek voor de
Eenheid. En in de weken daarna bleek, dat de kos-
ten van de energienota voor de kerk de pan uit gaan
rijzen, zodat per direct besloten werd om de verwar-
ming van De Aanbouw uit te zetten. Zodat, aange-
zien er niets onvoorspelbaarder is dan het weer in
Nederland, we hebben bedacht dat we onze geza-
menlijke lunch maar uitstellen naar later. Want het
wordt in die zalen gaandeweg kouder, en koffiedrin-
ken na de dienst gaat dan nog wel, maar lunchen en
een quiz doen is een ander verhaal. We hopen dit
alles ergens in mei te kunnen plannen.

Ons streven naar eenheid lijdt daar natuurlijk niet
onder, en de dienst, inclusief thema, gaat gewoon
door. Samen met Christelijk Gemengd koor Rejoice
gaan we er een fijne dienst van maken.

De week daarna, op 5 februari, hebben we een
hele feestelijke dienst. Op deze zondag willen we
Daniël Sefanja Groen gaan dopen, zoon van Remco
en Talitha en broertje van Tobias.
De dienst is des te feestelijker omdat Combo Eljakim
voor het eerst sinds best wel lange tijd weer mede-
werking zal verlenen. Dat is heel fijn en daarvan
gaan we met elkaar genieten.

Zo ongeveer rond de tijd dat dit kerkblad uitkomt,
hebben we de eerste bijeenkomst van de Jongeren-
gespreksgroep gepland. Het is lange tijd geleden
dat we voor het laatst bij elkaar waren. We gaan ons
weer verdiepen in thema’s rondom het geloof en hoe
we dat in de praktijk gestalte kunnen geven. Een vol-
gende datum hoop ik tijdig in het kerkblad te kunnen
melden, zodat je kunt overwegen, als je nog nooit
bent geweest, om eens te komen kijken.

Zo gaan we door, als Gemeente van Jezus Chris-
tus, hier in Hoogvliet. Zo proberen we bij elkaar be-
trokken te blijven, elkaar vast te houden en naar el-
kaar om te zien. in diep vertrouwen dat Hij ons
nooit loslaat.
Vanuit de pastorie wens ik u Gods zegen toe.
Ds. Viola Huls
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Kerkenraadpraat

Beste zusters en broeders, het weer waarmee het
nieuwe jaar is begonnen is behoorlijk onstuimig.
Terwijl ik zit te bedenken hoe ik zal beginnen gieren
wind en regen rond het huis. De lange dunne spar-
renboom in onze achtertuin staat regelmatig krom
als een boog. Het lijkt soms wel of de wind uit alle
macht probeert om deze trotse boom te vellen. Ge-
lukkig is dat nog niet gelukt en staat hij nog steeds
te pronken in de achtertuin, een beetje scheef dat
dan weer wel.
De eerste vergadering van dit jaar was gelukkig een
stuk minder onstuimig dan het weer.
Ik heb u wel eens verteld dat we altijd beginnen met
een filmpje waarmee we de kerkenraadsleden die
jarig zijn geweest feliciteren. Nu hadden we pech,
want tussen deze vergadering en de vorige was nie-
mand jarig geweest, althans niet in de kerkenraad.
Geen filmpje dan? Dat vond ik een behoorlijk groot
‘offer’ dus ben ik op zoek gegaan naar een grappig
filmpje, geen Happy Birthday filmpje maar gewoon
een kort lekker grappig filmpje. Het internet staat er
bol van en het was dus helemaal niet zo’n opgave
om iets leuks te vinden om het vergaderseizoen af
te trappen. Het werd een filmpje uit 1930 meen ik,
van Stan Laurel & Oliver Hardy. De dunne begon te
lachen, steeds harder. Hij schaterde het uit. De
dikke kon niet anders dan hard meelachen en dat
deden wij in de vergadering ook.
Zo begonnen we onze eerste vergadering lachend.
Daarna nam dominee Huls het stokje over voor de
bezinning. Zij vertelde een Joods verhaal over een
vader die met zijn kleine zoon langs dorpjes kwam
en een klein paard kocht en samen met dat beestje
op weg ging naar huis. In elk dorpje waar ze door-
heen trokken kregen ze commentaar. “Schande dat
jij op het paard zit en je die kleine jongen op z’n blote
voeten naast je laat lopen”. Dus zoontje op het
paardje gezet en vader lopend ernaast.
In een volgend dorpje: “Schande dat jij je vader laat

lopen en jij, sterk als je bent, zit op dat paardje, heb
je geen eerbied voor je vader?”. Dus klommen ze
samen op het paardje.
Weer een dorpje verder: “schande dat jullie dat
kleine paard zo mishandelen, twee op de rug is veel
te zwaar”. Dus kocht vader maar een koetsje waar
het paardje in kon liggen terwijl hij en z’n zoontje het
koetsje voortrokken totdat ze in een volgend dorpje
kwamen en er weer klonk: “schande………….”
Moraal van het verhaal: ook al doe je nog zo je best,
je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Wij kre-
gen de vraag hoe wij zouden reageren als iemand
kritiek uit op ons individuele doen en laten. We gin-
gen in groepjes van drie uiteen om daarover van ge-
dachten te wisselen. Het was fijn om zo de eerste
vergadering van dit jaar te beginnen.

De vergadering verliep lekker vlot en we waren al
om kwart over negen klaar. Hopelijk gaan alle ver-
gaderingen dit jaar zo vlot, dat zou heel erg fijn zijn.

Uit onze vergadering kan ik het volgende melden:
We hebben besloten om op 5 mei een feestelijke be-
vrijdingsmarkt te organiseren. Te zijner tijd hoort u
daar meer over via de diaconie.
Ook besloten we dat we dit jaar weer een kerstzang-
dienst gaan houden en wel op zaterdag 16 decem-
ber. Zijn we daar niet wat vroeg mee zult u denken.
Dat is waar, maar de zangdienst van afgelopen de-
cember was erg fijn en daarom hebben we de knoop
maar gelijk doorgehakt. En nu ik het toch over
‘vroege besluiten’ heb, kan ik u ook gelijk melden dat
de kerstmarkt dit jaar op 15 december in de Dorps-
kerk zal zijn. De kop is er af; de eerste besluiten wa-
ren snel genomen.

Verder spraken we over de Open Dorpskerk en dat
we, zolang er niet verwarmd wordt in De Aanbouw,
alleen gezellig koffiedrinken op donderdag maar we
niet lunchen.  Als het ‘stookseizoen’ voorbij is zullen
we daarover opnieuw een besluit nemen. Komt u
ook? Het is altijd reuze gezellig. U bent
elke donderdag vanaf 10uur welkom.

Tot slot heb ik u in het vorige kerkblad gemeld dat
we u de resultaten zouden geven van de gemeente-
enquête die we tijdens de gemeenteavond op 9 no-
vember hielden.
De uitslagen van de enquête staan hieronder opge-
nomen.
De wind neemt gelukkig (voor onze sparrenboom)
weer een beetje af. Er tikt zowaar een roodborstje
tegen het raam tik tik tik. Ik ga maar stoppen en kij-
ken of ik ergens nog wat kruimeltjes brood heb.

Een prachtig Nieuwjaar gewenst Toedeloe…
Namens de kerkenraad
Rein Hallema, voorzitter

Uitslag gemeente-enquête

Hieronder geven we u de uitslag van de gemeente
enquête die werd gehouden op 9 november 2022. De
percentages die we hieronder geven zijn de percen-
tages van de personen die de enquête hebben inge-
vuld en niet die van alle ingeschreven leden.
Toch hecht de kerkenraad (hierna: KR) waarde aan
de uitslag, omdat degene die de formulieren hebben
ingevuld over het algemeen ook de leden zijn die ac-
tief betrokken zijn bij onze gemeente.
Vraag 1
Hoe heeft de KR gereageerd op de coronacrisis?
38% zeer goed 58% goed
3% geen mening.
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Vraag 2
Hoe doet de KR het na de coronacrisis?
20% zeer goed 78% goed
2% kan beter

Vraag 3
Wordt u genoeg geïnformeerd waarmee de KR bezig
is?
80% ja 10% kan beter
2% nee 8% geen mening

Vraag 4
Vindt u dat de KR met de juiste dingen bezig is?
70% ja 2% nee
28% geen mening

Vraag 5
Leest u kerkenraadpraat in het kerkblad?
92% ja, altijd 7% soms
2% bijna nooit

Vraag 6
Is de KR: te groot, te klein of precies goed?
57% precies goed 13% te klein
3% te groot 27% geen mening

Vraag 7
Zijn er voldoende ambtsdragers in een dienst?
63% ja 22% nee
15% geen mening

Vraag 8
Is het pastorale team voor u goed bereikbaar?
58% ja
42% geen mening (nog niet nodig gehad)

Vraag 9
Weet u genoeg over het werk van de vrijwilligers?
60% j 10% nee
22% ik wil meer weten 8% geen mening

Vraag 10
Vindt u 20.00u v/d kerstavonddienst fijn?
73% ja 7% nee
20% geen mening

Vraag 11
Weet u voldoende waar de diaconie mee bezig is?
78% ja 10% nee
12% geen mening

Vraag 12
Vindt u het fijn om m.b.v. filmpjes etc. extra uitleg te
krijgen bij collectes?
88% ja 7% nee
5% geen mening

De kerkenraad bedankt iedereen die de moeite heeft
genomen tijdens en na de gemeenteavond het en-
quêteformulier in te vullen.
In het komende jaar zullen we ons best doen om,
waar mogelijk, de uitkomsten van de enquête te ver-
werken in ons beleid. Zo is het onder andere de be-
doeling om in de vergadering van maart weer te

starten met het uitnodigen van een ‘vrijwilligers club’
om te vertellen over hun werk. In het verdere verloop
van het jaar leest u daar dus meer over.
Tot slot zijn wij verheugd dat verreweg de meesten
van de respondenten vinden dat we tijdens en na de
coronacrisis op de goede weg zaten (en nog zitten); u
over het algemeen vindt dat we met de juiste zaken
bezig zijn en u genoeg wordt geïnformeerd over waar-
mee we bezig zijn.
Dat doet ons deugd

De kerkenraad

Kerkelijk Bureau

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

▪ Personalia: Zie bladzijde 16/17

▪ Collecteverantwoording
Diaconie: Kerk: Ramen:

Maanddec. € 335,30 € 1195,28 € 897,58

4 dec. - KiA: Golfstaten € 275,50
11 dec. - BD: vrolijkheid in azc’s € 278,00
18 dec, - PKN-JOP: betekenis kerst € 122,30
24 dec.-– KiA: Kinderen in de Knel € 327,11
25 dec. – KiA: Kinderen in de Knel € 433,05
dec. : Kinderen in de Knel € 85,50

Giften vooor de Voedselbank € 76,50

▪ Giften en collectegeld (contant)

Diaconie
▪ energiekosten ‘naasten’’
€ 20,00 van NN via ds. Huls
▪ energiekosten ‘kerk’’
€ 50,00 van NN via ds. Huls
€ 20,00 van NN via ds. Huls

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

● Nieuwe ambtsdragers: van harte welkom!

_________________________________________
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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

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.
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spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiese-
cretariaat, 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 eucharis-
tieviering 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 pastoraat-
groep zal u dan de communie komen brengen. U kunt
hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Kon-
chenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Uit de deelparochie

Vieringen
Mariakerk

Zo. 22 jan. Derde zondag door het jaar.
09.30 uur Eucharistieviering

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

Priester: pater J. Konchenko.
Koster: mw. C. Hendriks.
Lector: mw. L. Ietswaart.
Collectanten: dhr. J. Boef en mw. Van Dam,

dhr. en mw. Ayranci.

Ma. 23 jan. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 26 jan. HH. Timoteϋs en Titus,
bisschoppen.
10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 29 jan. Vierde zondag door het jaar.
09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: pater J. Konchenko.
Koster: dhr. L. Janssen.
Lector: mw. J. van Dam.
Collectanten: dhr. M. Matos en mw. N. Borges.

Ma. 30 ja. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 2 feb. Opdracht van de Heer.
Maria Lichtmis.
10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 5 feb. Vijfde zondag door het jaar.
09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: pater J. Konchenko.

Landelijk kerknieuws

● Paus Benedictus XVI 2005 - 2013
Op zaterdag 31 december is emeritus-paus Bene-
dictus XVI overleden. Hij was een trouwe en moe-
dige behoeder van het ‘depositum fidei’, de door
God aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat. Een
echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is
van ons heengegaan”, aldus kardinaal Eijk in een
eerste reactie op het overlijden.

(c) Ramon Mangold
18 augustus 2011, paus Benedictus begroet jongeren

Het pontificaat van paus Benedictus XVI duurde een
korte tijd: van 2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen
hij deze nieuwe verantwoordelijkheid aanvaardde.
Daarvoor was hij zo’n 25 jaar in Rome werkzaam als
prefect van de Congregatie van de Geloofsleer. Eer-
der was hij als theoloog wereldwijd bekend als advi-
seur tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965).
Kardinaal Joseph Ratzinger, later paus Benedictus,
heeft als toenmalig adviseur en kenner van Vatica-
num II benadrukt dat dit Concilie geen breuk heeft
veroorzaakt, maar de continuïteit van het geloof in
onze Kerk heeft bestendigd (‘hermeneutiek van de
continuïteit’) ten dienste van haar zending in de we-
reld van vandaag, in het licht van de traditie.
In deze overtuiging initieerde paus Benedictus rond

de vijftigste verjaardag van de opening van
Vaticanum II het Jaar van het Geloof in de Kerk.

Paus Benedictus schreef in 2009 in zijn encycliek
Caritas in Veritate (Liefde in Waarheid) dat juist de
liefde de rode draad is in de sociale leer van de
Kerk. Geloof en liefde horen bij elkaar. Uiteindelijk
was het paus Franciscus die in 2013 aan het begin
van zijn pontificaat de encycliek Lumen Fidei (Licht
van het Geloof) publiceerde. Deze tekst was in aan-
zet nog door paus Benedictus geschreven.
Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie: “Het ging paus Benedictus
steeds om het geloof dat de liefde van Christus in
ons versterkt. Geloof, zo stelde hij, vindt haar vol-
tooiing in de liefde, zoals het sacrament van de doop
voorafgaat aan de eucharistie en daarop gericht is
(Boodschap Veertigdagentijd 2013). Gesterkt door
ons geloof en de viering van de sacramenten,
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mogen wij vanuit de ontmoeting met Christus die
liefde verspreiden.
Het ging paus Benedictus steeds om het geloof dat
de liefde van Christus in ons versterkt.

Mgr. Van den Hende: “Toen ik in 2006 door paus
Benedictus tot bisschop was benoemd mocht ik hem
in 2007 kort ontmoeten. In een uitwisseling van am-
per drie minuten getuigde hij opnieuw van zijn geloof
dat wij als Kerk steeds de liefde van Christus nodig
hebben. Hij zei: ‘die Kirche lebt weil Gott die Kirche
liebt’ (de Kerk leeft omdat God de Kerk liefheeft).”
“Van harte nodig ik allen uit om voor de zielenrust
van paus Benedictus te bidden. Tevens spreek ik de
hoop uit dat wij in en vanuit onze Kerk als leerlingen
van Christus, naar het voorbeeld van paus Benedic-
tus XVI, ook nu in ons dagelijks leven steeds op-
nieuw het geloof en de liefde die wij van Christus
ontvangen hebben daadwerkelijk bij elkaar houden
als bron en opdracht”, aldus Mgr. Van den Hende.

● Gebedsweek voor de Eenheid en
Zondag van het Woord van God
Bidden met de Bijbel en het vieren, overwegen
en verspreiden van Gods Woord
“Organiseer van 15 t/m 22 januari 2023 de Week
van gebed voor eenheid.” Die oproep deed onder
meer de Raad van kerken eind 2022. De Week van
gebed voor de eenheid is een internationaal en oe-
cumenisch initiatief. Elk jaar worden de teksten door
een andere groep in een ander land voorbereid on-
der gezamenlijke verantwoordelijkheid van de We-
reldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de
Bevordering van de Eenheid.
De Week van gebed voor eenheid van christenen
2023 moedigt aan “om goed te doen en recht te zoe-
ken.” De bijbeltekst die centraal staat komt uit Jesaja
1 vers 17. “Over dit bijbelse thema van de gebeds-
week zegt de website: “Jesaja daagde Gods volk in
zijn tijd uit om te leren samen goed te doen; samen
gerechtigheid te zoeken, samen de onderdrukten te
bevrijden, samen de wezen te beschermen en samen
op te komen voor de weduwen. Deze uitdagende op-
roep van Jesaja geldt ook voor ons vandaag.”
In de Katholieke Kerk wordt in diezelfde week de
Zondag van het Woord van God gevierd (weekend
21-22 januari, derde zondag van de Tijd door het
Jaar). In 2020 werd deze zondag voor het eerst ge-
vierd, op initiatief van paus Franciscus, om een spe-
ciale dag in het jaar te hebben die is gewijd aan de
viering, de overweging en de verspreiding van Gods
Woord. In het bisdom Rotterdam startte in 2020 op
de allereerste Zondag van het Woord van God een
themajaar. Omdat het Woord van God niet alleen
gaat over de Heilige Schrift, maar ook over de per-
soon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord
van God, mondde het Jaar van het Woord van God
in het bisdom uit in het hoogfeest van Kerstmis.
_________________________________________

In de wordt deze tekst verwijderd.

Raad van Kerken Nederland



17

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

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




