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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 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:
4 9 februari 18 febr. 18/2 - 4/3
5 23 februari 4 mrt. 4/3 - 18/3
6 9 maart 18 mrt 18/3 - 1/4
____________________________________

Aan Tafel
U hebt een tafel voor ons klaar gemaakt,

niet alleen met brood en wijn,
maar met Uzelf,

opdat we vervuld mogen worden,
vergeven, genezen,

gezegend en vernieuwd.

Heer God, wij kunnen de rijkdom
van uw tafel niet delen

zonder te denken aan de
gebrokenheid van de wereld.

Wij kunnen het brood niet breken
zonder te denken aan al degenen

die honger hebben.
Uw wereld is één en wij zijn

de rentmeesters van haar gulle gaven.
Heer, maak onze welvaart dienstbaar

aan de armen.

Wij kunnen de wijn niet drinken
zonder te denken

aan hen die dorst hebben,
de gebrokenen en de ontwortelden,

afgematte mensen,
de hele aarde die roept
om rechtvaardigheid.

Heer, maak uw overvloed dienstbaar
aan wie uitgeput zijn.

We kunnen uw woorden van vrede
niet horen zonder te denken

aan een wereld die oorlog voert
of zich op oorlog voorbereidt.

Laat ons toch zien, Heer,
hoe we wapens kunnen omsmeden

tot tekenen van vertrouwen
en

de zucht naar macht
tot het verlangen naar vrede.

(Deel uit: ‘Liturgische bouwstenen’, Iona community)
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Werelddiaconaat

Deze keer is het weer mijn beurt om het pastorale artikel in ons kerkblad te schrijven. De redactie
gaf aan dat deze periode aandacht gevraagd wordt voor werelddiaconaat. Werelddiaconaat? Wat
betekent dat precies?
Vanuit mijn katholieke achtergrond heb ik als pastoraal werker altijd veel aandacht besteed aan
de diaconie. Diaconie dichtbij én ver weg! Vooral tijdens lessen op de basisscholen en tijdens
geloofscursussen was dit een belangrijk thema.
Diaconie, is naast liturgie, kerkopbouw, pastoraat en catechese, de vijf pijlers waarop een kerk
rust, waarop iedere geloofsgemeenschap rust.

Liturgie: Bidden en vieren van liturgie zien we als de manieren bij uitstek om de focus op onszelf
te leren loslaten en ruimte te maken voor een echte ontmoeting met Christus. Bidden kan altijd
en is eigenlijk best persoonlijk. Velen van u doen dit dagelijks thuis, maar ook op zondag in de
kerk of als u kijkt naar de uitzendingen op zondagochtend op de televisie.
Kerkopbouw: Elkaar verwelkomen en daarbij vreugdes en tegenslagen delen. Hoe kunnen we
samen kerk-zijn?
Pastoraat: aandacht schenken aan de medemens door te luisteren en aanwezig te zijn op schar-
niermomenten in ieders leven.
Catechese: is iedere dag opnieuw leren van elkaar en natuurlijk vanuit de Bijbel.
Diaconie: is de mens in nood helpen zichzelf te helpen.
Centraal staat in deze vijf pijlers de vriendschap met God, groeiend door gebed en liturgie en
fundamenteel voor onderlinge vriendschap.

Diaconie is dus erg belangrijk. Waren het niet de woorden van apostel / discipel Paulus ‘aan uw
daden kan ik uw geloof zien’? Paulus onderstreept hiermee het belang van ‘handen uit de
mouwen steken’, of wel diaconie (denken aan de mens in nood). Wat de (geloofs)leerlingen
moesten leren om de ‘Werken van Barmhartigheid’, te vertalen naar onze tijd. In Mattheüs 25,
34-36 (Bijbel in gewone taal) staan deze werken helder uitgelegd:
‘Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd.
Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken.
Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij op in jullie huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij
kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik in de gevangenis was, kwamen jullie naar
mij toe.
En de Mensenzoon besluit: Wat voor goeds jij deed voor één van deze mensen in nood, toen
deed jij iets goeds voor mij’.

Diaconie is niet zo moeilijk als we kijken naar de mens in nood vandaag de dag.
Op het internet zocht ik naar werelddiaconaat en vond een collecterooster opgesteld door ‘Kerk
in Actie’ met allemaal goede doelen wereldwijd.
Zoals in Pakistan, Zambia, Palestina, Ethiopië, Ghana, Ban-
gladesh.
Werelddiaconaat? Hieronder verstaan wij diaconale taken
wereldwijd. De inzet van christenen voor een duurzame en
rechtvaardige wereldsamenleving. Mondiaal denken, lokaal
handelen!
En dat allemaal met het doel de vriendschap met God te la-
ten groeien door gebed, liturgie, onderlinge vriendschap,
zorg hebben voor elkaar en óók voor de mens in nood.
Dat God ons allen helpt om de vijf pijlers mede te ondersteu-
nen,

Fred Wijnen.
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KERKDIENSTEN

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

Zondag 12 februari 2023

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. F.J. van Harten, Scheveningen

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

Kerkoppas (op aanvraag)

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

woord- en communieviering
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. KiA: Noodhulp Ethiopië

2. Kerk
3. Bestrijding energiekosten

R.K.: Eigen parochie

Vooruitblik:
Zondag 19 februari 2023

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Dhr. R. Verkaik, ‘s Gravendeel

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

Kerkoppas (op aanvraag)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Pastoor W.E.F.M. Froger

Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------
COLLECTEN:
Prot. 1. Pastoraat Rotterdam West

2. Kerk
3. Bestrijding energiekosten

R.K.: Eigen parochie

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’

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’
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● Actueel
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).

Zondag 5 februari
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Com-
munie (K).

Maandag 6 februari
19.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst ouders vor-

melingen (K).
Woensdag 8 februari

14.00 uur De Aanbouw. Verg. Protestantse
Vrouwendienst (P).
19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 9 februari
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleve-
ren kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zondag 12 februari
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Com-
munie (K).
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding H. Vormsel
(K).

Maandag 13 februari
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Woensdag 15 februari
16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Over-
leg (P).
19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrent-
meesters (P).

Donderdag 16 februari
13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonne-
bloem' (O).

Zaterdag 18 februari
9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt.

Zondag 19 februari
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Com-
munie (K).
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding H. Vormsel
(K).

● Bijbelleesrooster
zondag 5 februari 1 Korintiërs 2:1-9
maandag 6 februari 1 Korintiërs 2:10-16
dinsdag 7 februari Spreuken 21:1-11
woensdag 8 februari Spreuken 21:12-21
donderdag 9 februari Spreuken 21:22-31
vrijdag 10 februari Matteüs 5:1-10
zaterdag 11 februari Matteüs 5:11-20

zondag 12 februari Matteüs 5:21-32
maandag 13 februari Matteüs 5:33-48
dinsdag 14 februari Spreuken 22:1-8
woensdag 15 februari Spreuken 22:9-16

donderdag 16 februari Spreuken 22:17-29
vrijdag 17 februari Psalm 24
zaterdag 18 februari 1 Korintiërs 3:1-9a
zondag 19 februari 1 Korintiërs 3:9b-23
maandag 20 februari 1 Korintiërs 4:1-13

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Laurens zorgcentrum 'Antonius Binnenweg'
(Nw. Binnenweg 33, 3014 GC  Rotterdam)

Mw. M.J. Mevius
Verpleeghuis 'De Elf Ranken'
(Middeldijkerplein 28, 2993 DL  Barendrecht)

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

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

Wat was ik blij verrast met de prachtige bos tulpen
uit de kerk; mijn quarantainekamer leek ineens veel
lichter. Twee keer in één week opgenomen in het
ziekenhuis met covid- en longproblemen daar wer-
den we niet vrolijk van. Het gaat nu thuis wat beter,
maar het duurt nog wel even voor ik de ‘oude’ ben.
Hartelijk dank en groeten van
Mieke en Maarten Bruin.
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In Memoriam

Wilhelm Antonie Weenink
Op dinsdag 11 januari ontvingen wij het bericht dat
Wim Weenink, bestuurslid van “de Stichting Koffie-
concerten Hoogvliet”, op 10 januari op 82-jarige
leeftijd was overleden.
De verbijstering bij het bestuur, de verenigingen
waar Wim lid van was en de organisaties waar hij
vrijwilligerswerk deed was groot.

Wim was al geruime tijd een van de drijvende krach-
ten bij “de Stichting Koffieconcerten Hoogvliet” en
had de touwtjes in handen van het nieuwjaarscon-
cert dat op 15 januari plaats zou vinden in de Dorps-
kerk. Wim keek hier erg naar uit. "Nu kan en mag ik
zelf meespelen" vertelde hij vol trots. Helaas mocht
dit niet zo zijn.

Zowel de leden van het “Dagorkest Voorne Putten
Rozenburg”, waar Wim lid van was, als “de Stichting
Koffieconcerten Hoogvliet”, hebben besloten om het
nieuwjaarsconcert te laten doorgaan en het concert
op te dragen aan Wim, die een groot deel van de
programmering ervan voor zijn rekening had geno-
men. Wij hebben Wim leren kennen als iemand die
zeker het doorgaan van het concert gewenst zou
hebben. Muziek zingen, -luisteren of spelen, Wim
genoot hiervan.

Op 18 Januari hebben wij stil gestaan bij zijn leven
en overlijden. Tijdens de dankdienst voor zijn leven
hebben we ons laten leiden door de muziek. Muziek
die zo een groot deel uitmaakte van zijn leven.
Muziek met een link naar zijn geloof. Een van die
stukken stond bij Wim Thuis op het Orgel en is waar-
schijnlijk het laatste stuk wat hij thuis heeft gespeeld:
Kom als kinderen van het Licht. Een orgelstuk. Ge-
speeld door Feike Asma in de Groote Kerk van
Maassluis. De kerk waar Wim zijn zoon vroeger mee
naar toe nam.

De essentie van de boodschap van die middag
droeg ook die kern in zich: kom als kinderen van het
licht. Leef het leven niet zomaar. Doe het goede,
wees een kind van het licht. Zo leefde Wim ook zijn
leven, trachten het goede te doen, een vriendelijk,
eerlijk, reëel en warm mens, die ondanks tegensla-
gen en eigen beperkingen zich inzette voor ande-
ren.

Onze deelneming gaat uit naar de familie en vrien-
den van Wim, en al die mensen die met Wim moch-
ten samen werken.

Namens de Stichting Koffieconcerten Hoogvliet
Edwin Smid

Koffieconcert

Zondag 12 februari is er weer een koffieconcert in
de Dorpskerk aan de Achterweg te Hoogvliet.
Aanvang: 14.00 uur, deuren kerk open: 13.30 uur.
Medewerkenden aan dit concert zijn:
▪ Popkoor That’s It,  o.l.v. Mandy van Beveren
▪ Accordeonvereniging Con Brio o.l.v. Tom Wilmer

Het belooft weer een mooie muzikale zondagmid-
dag te worden met een zeer gevarieerd programma.
En zoals gewoonlijk is de toegang vrij.

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door

Inlichtingen: Arnold van der Heijde, 010-4166901

Museumbus

70 plussers opgelet!
Met de Museum Plus Bus naar het Joods mu-
seum in Amsterdam, gesponsord door de Bank-
giroloterij
Een aantal jaren terug, ruim voor de coronatijd, bo-
den we als plaatselijke organisatoren de gelegen-
heid tot een gratis museumbezoek aan het van
Gogh museum, het Mauritshuis en het Zeeuws mu-
seum. Dit jaar zorgde Ariane den Bakker ervoor dat
er weer een mogelijkheid is gratis een museumbe-
zoek inclusief gids te bezoeken.
Deze keer het Joods museum in Amsterdam.
De hele busreis, het eerste bakje koffie en het mu-
seum is kosteloos. De doelgroep is dus 70 plus.
Minimaal 30, maximaal 45 deelnemers.

De details luiden als volgt:
● Reisdatum: maandag 19 juni 2023.
08.15 uur Aanwezig zijn aan de Barbeelsingel,

parkeerplaats restaurant Zilverrijn.
08.45 uur Vertrek per touringcar
10.15 uur Aankomst Joods museum
10.30 uur Koffie met een stukje boterkoek
11.00 uur Rondleiding
12.00 uur Lunch (niet gratis; zie verder hieronder)
13.00 uur Gelegenheid zelfstandig rond te   kijken
14.00 uur Vertrek uit Joods museum
14.30 uur Vertrek huiswaarts met de bus
16.00 uur Aankomst opstapplaats nabij Zilverrijn
● Lunch
U bent vrij om zelf een lunchpakket mee te nemen.
Dit mag helaas niet binnen worden genuttigd. Er is
echter ook gelegenheid voor € 13,30 per persoon
een lunch te bestellen. Koffie of thee daarbij kost
€ 2,70. Totaal dus € 16,00
De lunch bestaat uit: 2 broodjes, belegd naar keuze
met eiersalade, tonijnsalade, humus of kaas,
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Eén warme latke (aardappelpannenkoekje), jus
d’orange en water.
Indien u gebruik wilt maken van de lunch, dat graag
vooraf opgeven.

De ervaring is dat de gezamenlijke lunch altijd heel
gezellig is.

Er was ruimte in de bus voor rollators en/of opklap-
bare rolstoelen, maar die zijn helaas al door vroeg-
boekingen niet meer beschikbaar. Dus helaas kunt
u alleen maar reserveren als u nog kunt lopen.

Heeft u zin om mee te gaan, meldt u telefonisch aan
bij:
▪ Mw. A den Bakker tel. 06 49 891 666
▪ Harry Wols tel. 06 21 363 132
Vergeet bij het aanmelden niet uw telefoonnummer
op te geven, u aan te melden als u een lunch wilt en
wat voor beleg of drinken u erbij wilt.
Lunch betalen in de bus, liefst gepast.
Uiteraard is vol, vol. Dus als u mee wenst te gaan,
geef u dan snel op.

● ‘Voedselkastjes’ voor de Veertigdagentijd
“Op dit moment is er in de samenleving behoefte
aan laagdrempelige hulp. Op allerlei plekken zijn
buurtkastjes ontstaan. De kastjes met voedsel voor-
zien in een behoefte. Er is behoefte aan houdbare
levensmiddelen en verzorgingsproducten. De kast-
jes zijn een uitkomst voor de mensen die er gebruik
van maken. En ze zijn er in alle soorten en maten.”
Piet Timmermans is dienstverlener diaconie bij het
bisdom Rotterdam. Hij nodigt parochies en PCI’en
uit voor een diaconale actie voor de Veertigdagen-
tijd.
Piet Timmermans merkt dat voedselkastjes paro-
chies bezighouden: “Ik weet dat er in parochies
mensen bezig zijn met voedselkastjes, al of niet in
combinatie met andere lokale initiatieven. En ik
merk dat parochies op zoek zijn naar ervaringen er-
mee in andere parochies. Daar willen we met de
‘voedsel en meer-kastjes’ als initiatief voor de Veer-
tigdagentijd bij aansluiten.”
Het gaat dus om meer dan eten. Piet: “Kies in elk
geval voor houdbare levensmiddelen. Maar een
goed idee kan ook zijn om verzorgingsproducten toe
te voegen. En ‘meer’ kan natuurlijk ook slaan op an-
dere activiteiten van de parochie. Een kastje kan
een stapeltje uitnodigingen bevatten voor een (gra-
tis) ‘vastenmaaltijd’, bijzondere ontmoetingen in de
parochie of de kerk en zelfs een klein boekje of mis-
schien een bijbeltje.”
Piet Timmermans: “Hou het laagdrempelig, betrek
mensen, wijs ze op het kastje en maak ze ‘mee-ver-
antwoordelijk’ voor het goede functioneren. Denk
hierbij ook aan omwonenden, kinderen uit de omge-
ving, leerlingen van een school. Hoe meer mensen
het gevoel hebben ‘dit is ons kastje’, des te groter
de kans op succes.”

Hij schetst drie scenario’s:
• Meer halers dan brengers.
Dit is de ideale situatie. Het kastje staat kennelijk op
de juiste plek en voorziet in een behoefte. De men-
sen weten het te vinden en worden geholpen. Dit
kan brengers motiveren en ook is een rol voor de
PCI weggelegd om het project actief te ondersteu-
nen.
• Meer brengers dan halers.
Het initiatief roept het beste in de mensen naar bo-
ven en men verzamelt volop de nodige producten.
Maar misschien is het kastje nog niet goed bekend
of ‘klopt’ de plek niet helemaal (het kastje is te ‘pu-
bliek’ of juist nauwelijks te vinden). Of er zijn gewoon
veel gevers. Zorg dan voor een goede besteding
van te veel geleverde producten en breng die bij-
voorbeeld naar de Voedselbank.

• Er gebeuren onplezierige dingen rond het kastje.
Het kan voorkomen dat er kinderen of anderen zijn
die hebben ontdekt dat er een zak chips in het kastje
ligt, of iets anders dat aanspreekt. Het kastje kan
ook vervuild of beschadigd raken. Het zou mooi zijn
als er dan snel (liefst binnen enkele uren) kan wor-
den opgetreden en schoongemaakt of hersteld.
Parochies en PCI’en kunnen contact opnemen met
Piet Timmermans via:
p.timmermans@bisdomrotterdam.nl

Ongeveer tegelijkertijd
met dit kerkblad wordt
bij de parochianen (ook
niet-abonnees) in Hoog-
vliet een extra editie van
dit blad bezorgd.
Deze bevat alle informa-

tie over en een oproep tot deelname aan de Actie
Kerkbalans 2023.
Dat is voor het kerkenwerk van de parochie rond de
Mariakerk bijna van levensbelang.
U doet toch ook mee?
Tegelijk hopen we nieuwe abonnees te kunnen wer-
ven…
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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

‘Tel je zegeningen’

Uitnodiging voor Diner op 20 februari
Beste vrijwilligers en pastores ,
(van de Rooms-katholieke kerkgemeenschappen en
organisaties in Rotterdam e.o.)
Jullie hebben een tijd terug meegewerkt aan het
onderzoek 'Tel je zegeningen' naar de maatschap-
pelijke inzet van kerken en levensbeschouwelijke
organisaties in Rotterdam. Graag wil ik jullie dan
ook namens de gemeente Rotterdam uitnodigen
voor het ‘Diner Tel je zegeningen’ op maandag 20
februari 2023 om 18:00 uur in het Wereldmuseum
(inloop vanaf 17.30 uur).
Dit diner komt voort uit een aantal bevindingen van
het rapport ‘Tel je zegeningen’ uit 2020 (vandaar
de naam van het diner) als het gaat om contact
met en erkenning en waardering door de gemeente
Rotterdam aan onder andere. katholieke kerken en
organisaties.
Gezien het aantal beschikbare plaatsen en het
grote aantal kerken, diaconale projecten en andere
levensbeschouwelijke organisaties dat we uitnodi-
gen zijn de plekken bij het diner beperkt. Het is aan
jullie wie je uit de gemeenschap uitnodigen voor dit
bijzondere diner, als vertegenwoordiger van jullie
kerk of organisatie. Per katholieke kerk of organisa-
tie is er plaats voor 1 persoon gereserveerd. Indien
er meer plekken beschikbaar komen, dan krijgen
jullie dit uiterlijk 2 februari van mij te horen. Wees
er wel snel bij met aanmelden, want vol = vol.
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Aanmelden tot uiterlijk tot 6 februari via deze link:
www.aanmelder.nl/tel-je-zegeningen
Mochten er nog vragen zijn, dan ben ik bereikbaar
via onderstaande contactgegevens.

Shirleni Blanken
Stichting Mara, | Hang 14, 3011 GG Rotterdam
tel. 010-4116085/| 06-39831945

● De digitale 40-dagenretraite 2023

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de ti-
tel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De re-
traite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en
eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale re-
traite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 men-
sen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven
door jezuïet Wiggert Molenaar.

Enkele citaten van eerdere deelnemers
▪ “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden
gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.”
▪ “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde
wijze gebed in te plannen én vol te houden.”
▪ “Ik deed de▪ “ retraite samen met mijn man. En het
heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
▪ “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dage-
lijkse speldenprik doet me goed: een klein moment
van aandacht en bezinning.”

Hoe deelnemen?
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrij-
ven via www.40dagenretraite.org.
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks
een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vra-
gen, citaten en technische gebedstips. Het geheel
vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en
de menswording van God intenser te beleven.

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale
retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons
doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de
speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer
bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun le-
ven.

Impulsdag: Vrijwilliger in de kerk
Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na
om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan
voor de impulsbijeenkomst 'Vrijwilliger in de Kerk' op
zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief

mee bij een van de vele taken die er zijn in de paro-
chie
Er is veel vrijwilligerswerk in de Kerk. Denk bijvoor-
beeld aan inzet voor de Vastenactie, voor de eerste
communievoorbereiding of voor de bloemen in de
kerk. Of denk aan een taak als lector, ziekenbezoe-
ker, of voor het onderhoud van het kerkgebouw.
Veel organisaties in Nederland steunen op de inzet
van vrijwilligers. De Kerk is een instelling met een
zekere eigenheid. Die eigenheid is gegeven met het
geloof in Jezus als de Christus en met de rooms-
katholieke kerkorde. Wat betekent het om juist in
deze organisatie vrijwilliger te zijn?
Daarover gaat deze bijeenkomst. Onder meer de
volgende thema's komen aan bod:
• Motivatie(s) om vrijwilliger in een parochie te zijn
• Welke werkzaamheden worden gedaan?
• Welke taak past het beste bij mij, welke talenten
kan ik aanbieden?
• Wat kan een vrijwilliger van een parochie verwach-
ten?
• Hoe is een parochie georganiseerd?
Hein Steneker is medewerker kerkopbouw van het
bisdom Rotterdam en zal deze bijeenkomst inhou-
delijk verzorgen. Rond 13.00 uur wordt het inhoude-
lijke deel afgesloten met een lunch.

Zaterdag 18 februari 10.00 - 13.30 uur
St. Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft
Deelname is gratis, maar meld u zich wel aan via-
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.
Vermeld daarbij: uw naam, e-mailadres, (06)-tele-
foonnummer en bij welke parochie u betrokken
bent.( H.H. Nicolaas Pieck en gezellen)
Anneke Donkers
Coördinator Pastorale Dienstverlening & diocesane
activiteiten
010 - 281 5184 / 06 - 5365 3035

Hoogvliet / Pernis

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

PASTOR
Pater: Y. Konchenko,   (op woensdag afwezig);
Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
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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;
de overige leden zijn: de dames Norayda Maduro en
Annemarieke Ostojic, de heren Nico Bijlsma en Wim Mid-
dendorp.
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. 5 feb. Vijfde Zondag door het jaar.
09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: pater J. Konchenko.
Koster: dhr. L. Janssen.
Lector: mw. T van den Ende.
Collectanten: mw. N. Plantijn, mw. S. van

Oossanen, dhr. en mw. Ayranci.

Ma. 6 feb. HH. Paulus Miki en Gezellen,
martelaren.
10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 9 feb. 10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 12 feb. Zesde Zondag door het jaar.
09.30 uur Woord- en Communieviering.
Voorganger: diaken R. Dits.
Koster: dhr. W. Tempelaars.
Lector: mw. C. Hendriks.
Collectanten: dhr. J. Boef en dhr. M. Matos.

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.

Ma. 13 feb. 10.00 uur Eucharistieviering.
Do. 16 feb. 10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 19 feb. Zevende Zondag door het jaar.
09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: Pastoor W.E.F.M. Froger

Overledenen
7 dec. Mw. Antonia Petronella Maria Sponselee -

van Hagen (80)
16 dec. Mw. Catharina Wilhelmina Veldhuis - van

Saarloos (66)
23 dec, Mw. Gijsbertus Jacobus Heuser (92)
25 dec, Mw. Anna Catharina Agatha Boode - van

Tilborg (94)
26 dec. Dhr. Johan Nijssen (82)
29 dec. Dhr. Wilhelm Poulie (69)
1 jan. Mw. Clasina Lena Schilperoort – Herken-

raad (81)
2 jan. Dhr. Joannes Godefridus Marie van de

Mortel (67)
2 jan. Dhr. Gep Wai Lam (82)
2 jan. Mw. Dorothea Cornelia de Boef – Zeer (84)
9 jan. Mw. Hendrika van den Broek – Blaauw (78)
9 jan. Dhr. Petrus Cornelis Henricus Kramer (88)
13 jan. Dhr. Floris de Groote (66 jaar)

Huispaaskaars 2023

Ook dit jaar kan u weer een huispaaskaars bestel-
len. U kunt hier voor terecht op het parochiesecreta-
riaat op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur.
Bestellen kan tot 15 maart 2023 en alleen tegen
contante betaling.
De afbeelding is gelijk aan de
kaars die we in de Kerk met Pasen
gaan gebruiken. De huispaars-
kaarsen zijn gezegend.
U kunt ze afhalen in de goede
week op dinsdag en donderdag
tussen 9.30 en 11.30 uur
De kosten zijn:
30 cm hoog € 50,00
40 cm hoog € 60,00
60 cm hoog € 100,00
Wasreliëf : Ark van Noach.
De ark is het bekende verhaal uit de bijbel. Over
God die een verbond met de mensheid en alle
levende wezens sluit.
_________________________________________
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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
▪ 5 februari: Annelies van Lunteren, Wim Snel
Lector: Wim Snel
Organist: Paul Sonneveld
Beeld en geluid: Annelies Bakker
Kindernevendienst: Karlijn Huiting
Commissie van ontvangst: Daan Vervat. Mieke de
Blois, Yvonne Taphoorn
▪ 12 februari: Marieke Groot Bramel, Hennie Vervat
Lector: Arie van Veelen
Organist: Huib Noordzij
Beeld en geluid: Marijke Dirven
Commissie van ontvangst: Harry Wols, Dineke van
Veelen, Arie van Veelen

● Kerkoppas
Beschikbaar na aanvraag uiterlijk op donderdag bij:
Susanne van Veelen , tel: 0629441514;
e-mail: susannevanveelen@gmail.com

● Kerkvervoer
Als vervoer nodig is kunt u hiervoor bellen op
vrijdagavond tussen zes uur en half acht voor:
5 feb.: Peter Hallema, tel. 06 - 46 90 76 40

12 feb.: Albert van der Pijl, tel. 06 - 20 93 66 95
19 feb.: 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 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’.

Diaconieuws

Als u dit leest is de eerste maand van 2023 al weer
om. Wat gaat de tijd toch snel en wat was het koud
en donker. Gelukkig wordt het elke dag al weer lan-
ger licht en op een zonnige dag valt dit nog
eens extra op.

● Inleveren van ….
Een diaconievergadering hebben we nog niet ge-
had. Wat we wel met u willen delen is dat er nog
steeds postzegels, oude mobieltjes en gehoorappa-
raten kunnen worden ingeleverd. Geef ze af aan een
van de dienstdoende ambtsdragers of bij de koffie
op donderdagochtend.
Ook al heeft u niets om te geven, op donderdagoch-
tend een bakkie doen in de kerk is gewoon gezellig.
Wat u ook in een doos in de kerk kan doneren zijn
D.E. zegels voor de voedselbank. Voor deze zegels
krijgt de voedselbank pakken koffie die weer kunnen
worden uitgedeeld.
U merkt het, met schijnbaar waardeloze dingen kan
nog veel gedaan worden.
Langzaam naderen we weer de 40-dagentijd, ge-
volgd door het Paasfeest. In de komende weken (tot
19 februari) ligt er weer een intekenlijst voor de huis
Paaskaarsen in de kerk.
U vindt elders in dit kerkblad meer over hoe u ze
kunt bestellen als u niet in de gelegenheid bent om
naar de kerk te komen.
Namens de diakenen wens ik u vele lichtpuntjes toe.
Marieke Groot Bramel

• Collecten
▪ 5 februari – werelddiaconaat: Pakistan
Vaktraining voor jongeren

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Ne-
derland de watersnoodramp plaatsvond.
Pakistan was een van de landen die meteen te hulp
schoot door geld in te zamelen. Met een collecte
voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit
Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.
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In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, on-
der wie schoolverlaters, met vakopleidingen en le-
ningen. Na het afronden van de opleiding krijgen
jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen
van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jonge-
ren die een universitaire studie willen volgen zich
voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor
geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jon-
geren economisch zelfstandig te maken, maar ook
om jongeren met verschillende religieuze achter-
gronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer on-
derling begrip ontstaat.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het
werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere we-
relddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak
uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid Pakistan.
Meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan

▪ 12 februari - noodhulp en rampenpreventie
in Ethiopië

Momenteel dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethio-
pië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhou-
dende,uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood
en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is
de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó
nijpend geweest.

Via het internatio-
nale kerkelijke net-
werk van Kerk in
Actie kan met onze
bijdrage water en
voedsel uitgedeeld
worden, vooral aan
de meest kwetsba-
ren. Daarnaast
steunen we daar-
mee ook rampen-
preventie: boeren
en boerinnen leren
vruchtbare grond
vasthouden, de bo-
dem irrigeren en
nieuwe gewassen

verbouwen die tegen de droogte kunnen. Ze gebrui-
ken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen
planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen
van inkomsten (een eigen bedrijf) te krijgen, zodat
ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
Steun dit werk via de collecte of maak uw bijdrage
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Ac-
tie o.v.v. collecte Noodhulp Ethiopië.
Lees meer op kerkinactie.nl/ethiopie

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

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Zaterdag is mijn vrije dag

Voorafgaand aan mijn ‘echte’ stukje vanuit de pas-
torie, wil ik graag een beroep op u doen. Een financi-
eel beroep. Dat ik al eerder heb gedaan.
Velen van u nemen deel aan de Dorpskerkapp. Dat is
een mooi medium waarmee we kort dingen kunnen
communiceren die even snel nodig zijn, eventueel
een bericht van overlijden kunnen delen, iets te koop
kunnen aanbieden waarvan iemand anders veel pro-
fijt kan hebben of kunnen melden dat er nieuw leven
geboren is.
Kortom, deze app zorgt ervoor dat we nog beter en
meer met elkaar kunnen meeleven.

Zoals alles in het leven, kost ook de app geld. Het be-
drijf dat erachter zit en dit allemaal regelt, vraagt hier
geld voor, en dat is logisch. We vragen hiervoor van
u een bijdrage van € 10,00 per persoon per jaar, en
we hebben deze app straks (in mei) 2 jaar. Als u dit
geld niet kunt missen dan is dat geen probleem. Dan
springen we bij.
We hopen dat u hierin uw verantwoordelijkheid wilt
nemen als u het wél kunt missen. In deze tijd, waarin
we drastisch moeten bezuinigen vanwege die toren-
hoge energiekosten, is het fijn als we dit niet ten koste
hoeven te laten gaan van onze onderlinge betrokken-
heid. Dus: € 10,00 per persoon per jaar. En wilt u dan
erbij vermelden dat het voor de Dorpskerkapp is? Al-
vast hartelijk dank.

En zo is het alweer kopij-tijd. Waarin ik deze keer
iets specifiek aan de orde wil stellen:
Ik hoor regelmatig van velen van u, dat u me liever
niet wilt bellen, want: “U zult het wel heel druk heb-
ben”. Of: “Andere mensen zijn belangrijker dan ik”.
Ja, weet u, natuurlijk is er wel wat werk bij gekomen
in de afgelopen tijd. En kan ik dus niet helemaal alles
meer doen wat ik deed voordat ds. Wilschut met eme-
ritaat ging.
Zo ben ik bijvoorbeeld gestopt met de gespreks-
groep/Bijbelgespreksgroep die we toch met een wis-
selend aantal mensen een behoorlijk aantal jaren
gaande hebben gehouden. Ik heb dat altijd bijzonder
leuk gevonden om te doen en de eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat dit niet
meer lukt. Want de voorbereidingen kosten altijd wel
veel tijd.
Gelukkig is er nog wel de Jongerengespreksgroep,
zoals u in het vorig kerkblad hebt kunnen lezen.
En over een doorstart van de gespreksgroep (we kun-
nen deze groep, met enige schroom, 50+ noemen…)
kunt u in één van de komende kerkbladen
hopelijk lezen.

Naast dit alles kan ik u verzekeren dat ik heel goed
kan bepalen wat er belangrijk is. Door de jaren heen
heb ik goed geleerd hoe ik mijn tijd het beste kan



15

indelen, en hoe ik ook nog zuinig kan zijn op mezelf
(want ook dat baart u vaak zorgen, merk ik. En dat
waardeer ik zeer!!)
Ik kan u zeggen dat u allemaal heel erg belangrijk
bent. En dat ik heel graag op de hoogte wil blijven van
uw wel en wee. Dus, wilt u óf Rita Ypinga óf mij (of
ons allebei) op de hoogte stellen, als er met u of uw
gezin iets aan de hand is of als u zorgen ergens
over hebt waarover u wel eens zou willen praten?

Als laatste in deze kopij wil ik u vertellen dat het vo-
rige week, 17 januari, 10 jaar geleden was dat ik aan
mijn slokdarm ben geopereerd. We zijn heel dank-
baar dat dat allemaal goed is gegaan én we zijn heel
dankbaar dat u, toen én nog steeds, zo hebt meege-
leefd met ons en zo betrokken bent. We hebben ons
door uw gebeden gedragen gevoeld en
Gods kracht en nabijheid ervaren.

Hier wil ik het voor deze keer bij laten.
Rest mij u en jullie allemaal Gods nabijheid en zegen
toe te wensen.
Ds. Viola Huls

Huispaaskaarsen

Ook di jaar kunnen we huispaaskaarsen bestellen.
In de hal van de kerk hangt een grotere afbeelding
van de kaarsen. Daarbij is er ook een bestellijst.
Kunt u niet naar de kerk, maar wilt u toch een kaars
bestellen?
Neem dan contact op met Marieke Groot Bramel,
Telefoon 010 4380618.
Uiterste besteldatum: 19 februari 2023!

• Wasreliëf - A: Ark van Noach. (nieuw)
De ark is het bekende verhaal uit de bijbel. Over
God die een verbond met de mensheid en alle
levende wezens sluit.

• Wasreliëf - B: Agnes Dei (nieuw)
Jezus wordt in de bijbel een aantal keer als Lam
van God aangeduid. Johannes de Doper zegt
over Jezus: ”Zie het Lam van God, dat de zonden
van de wereld wegneemt.”

• Wasreliëf - C: Vrede (nieuw)
Met het moderne ontwerp op de paaskaars Vrede
willen we de liefde en de hoop van de bewoners
van de vijf continenten uitbeelden voor eeuwige
vrede.

• Wasreliëf D: Vredesduif.
Een Chi-Rho kruis met daaronder de Vredesduif
in een oranje/geel medaillon.

• Wasreliëf - E: Chi-Rho kruis.
Klassiek model kruis in de vorm van een P en een
X. CHI en Rho (Grieks PX of Christus Monogram.
Pax Christus =Vrede Christus).

Hoogte 25 cm 30 cm 40 cm
kaars € € €

A X 40,00 50,00
B 24,50 32,00 40,00
C 24,50 32,00 40,00
D 24,50 32,00 40,00
E 24,50 32,00 40,00

Voices

Beste gemeente van Hoogvliet,
Na bijna 40 jaar met veel plezier en liefde gezongen
te hebben, gaan wij helaas stoppen met ons koor.
We hebben veel pogingen gedaan om een dirigent
te vinden die ons koor 'zingend' kon houden, het is
helaas niet gelukt.
Wij kijken met veel plezier terug op goede jaren, die
wij zowel in de Antwoordkerk als in de Dorpskerk
hebben gehad. We vonden het fijn om voor u te mo-
gen zingen en bedanken u allemaal voor het luiste-
ren naar ons al die jaren.
We wensen u allen het beste toe en geven u de
hartelijke groeten van ons allemaal van,

Chr. Koor Voices

Kerkelijk Bureau

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

▪ Personalia: zie bladzijde 16

▪ Giften en collectegeld (contant)
€ 214,50 van NN via dhr. R. Hallema
Diaconie
Bloemenfonds
€ 10,00 van NN via mw. Bakker
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Oplossing rebus
De liefde voor God en voor de medemens is voor
Jezus het allerbelangrijkste.
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Webversie: de persoonsgegevens zijn verwijderd

Nieuwe expositie
Historisch Genootschap Hoogvliet:

Op de laatste zaterdagmiddag van januari start
te de nieuwe tentoonstelling met als onderwerp
de wijk Nieuw Engeland, de eerste nieuw-
bouwwijk (wederopbouwwijk) van Hoogvliet.

Met veel foto's van de Oliebuurt en de omlig-
gende straten, de winkels aan de Oude Wal en
Texasweg, het Recreatiegebouw enzovoort.
Ook zijn er foto’s van openbaar vervoer, ver-
enigingen, scholen, politie en brandweer te
zien.
In de vitrines staan foto's en voorwerpen met
betrekking tot de eerste winkeliers

De tentoonstelling is geopend op zaterdagmid-
dag 11 en 25 februari en 11 en 25 maart van
14.00-17.00 uur; adres: Overwolde 48.
Toegang gratis, de koffie staat klaar.

Heeft u foto's? Neem ze mee, wij scannen ze
ter plekke!

de wijk Nieuw Engeland (Oliebuurt)
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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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