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Kerstkind

kerstkind
zo diep bemind
door Vader

uit hemels licht
gezonden
naar het duister

geboren
in de armoe
van een stal

mensenkind
zich nederig buigend
voor dit beminde kind

zal weten
diep van binnen
zelf ook
bemind te zijn
door Vader

Nico Siebel
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Kind ons geboren, zoon ons gegeven, God onbedwingbaar,
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede

Buiten is het al vroeg donker. Binnen maken we het gezellig. We sluiten de gordijnen en sluiten daarmee
ook de donkere wereld buiten. We steken kaarsjes aan voor warmte en licht in ons huis. We halen een
boom in huis en versieren die van top tot teen. Vaak versieren we de boom met allerlei dingen die we in
de loop der jaren verzameld hebben. Daardoor wordt het zetten van de kerstboom een moment van al-
lerlei herinneringen uit ons leven.

Veel mensen gaan als voorbereiding op kerst ook gezellig naar een tuincentrum Het is er warm, ruikt er
naar glühwein en er klinken gezellige kerstliedjes. Die ons ook alweer herinneren aan vroeger.
Mij herinneren de kerstliedjes vooral aan de tijd dat ik op een kinderkoor en daarna jongerenkoor zat. De
periode waarin we veel moesten repeteren en “Nu zijt wellekomen” bij wijze van spreken mij de neus uit-
kwam. Maar dan was daar het moment waarop je met kerst in de kerk mocht zingen. Als ik kerstliedjes
hoor dan voel ik sfeer van de kerk met kerst.

Ook ik ga elk jaar, met mijn moeder van nu 84 jaar, naar een tuincentrum. Dit jaar op een maandagoch-
tend. Gemakkelijk omdat het dan niet zo druk is en ik met de rolstoel van mijn moeder overal bij kan ko-
men. Alle dingen zoals de muziek, de geur van dennennaalden, de warme sfeer waren aanwezig. En
toch was het bezoek dit jaar anders.
We zijn drie keer in gesprek geraakt met mensen die met ons herinneringen ophaalden aan de kerst van
vroeger. Eerst iemand bij de lichtjes in de boom. Een echtpaar vertelde over de echte kaarsjes in de
boom vroeger. Daarna iemand die vertelde over het kersteten wat één keer per jaar niet met gekookte
aardappelen was, maar met gebakken. Zeldzaam vanwege de dure boter die daarvoor nodig was. De
derde mevrouw stond te mijmeren bij de kerststallen. We waren in Brabant dus er stond een heel assor-
timent kerststallen. Van groot naar klein. Van traditio-
neel tot modern.
Hier vertelde mijn moeder van de traditie, die wij in de
kerk en thuis ook altijd volgen. Het neerleggen van
het Kerstkind in de stal na de nachtmis.

Heel goede en mooie herinneringen aan de kerst van
het verleden. Het is goed en mooi dat we in ons leven
onze geschiedenis, die we hebben met andere men-
sen, telkens weer ophalen en aan elkaar door vertel-
len.

Met kerst horen wij telkens opnieuw het evangelie
van de geboorte van Christus. De Zoon van God die
onder erbarmelijke omstandigheden geboren wordt in
deze wereld. Als een kind, klein en onbeholpen. De
aankondiging van zijn geboorte die plaatsvindt onder
de herders, mensen die niet hoog in aanzien staan.
We worden warm van dit evangelie en raken verte-
derd. Mooi, maar blijft het bij een mooie, wat senti-
mentele, herinnering aan wat ooit lang geleden in
Bethlehem gebeurde. Halen we de herinnering op en
stoppen die dan weer ver weg tot de volgende kerst?

Hoeveel mooier zal ons leven worden als we dit Kind blijven volgen. Bij de geboorte van een kind in de
familie gaan we op kraamvisite. We bewonderen het kind, geven een cadeautje, spreken goede wensen
uit, eten beschuit met muisjes. En dan….? Dan blijven we dit kind volgen. Zo moet het ook zijn met het
Kind in die stal. We moeten Christus in ons levend houden. Door keer op keer de verhalen uit de bijbel
te lezen en ze te horen. Door met elkaar zijn leven te vieren en eren. Door onszelf elke keer opnieuw te
laten voeden door Zijn woord. Het zal U tot een gelukkig mens maken. God die in ons leven een plaats
mag hebben in de goede momenten van ons leven die we vieren. Maar zeker ook in de donkere mo-
menten in ons leven, waarin we het liefst de gordijnen zouden sluiten en het donker buiten willen hou-
den. Waarin we weer licht in ons leven willen zien en ervaren. Christus wil voor ons dit Licht zijn. Hij is
ons altijd nabij, altijd mogen wij tot Hem bidden en onze vreugde en zorgen bij Hem neerleggen.

Pastor Desiree Bühler
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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

• Na elke dienst
Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken
Antwoordkerk: koffiedrinken
Dorpskerk: koffiedrinken in De Aanbouw

• Eerste woensdag van de oneven maand
Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

• Eerste woensdag van de even maand
Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Zo. 10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO
19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Ma. 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”

Di. 10.00 uur Mariakerk. Servaaskoor
Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

'Mensaheronan di pas'.
20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’
20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor

Actueel
Zaterdag 17 december

13.30 – 17.00 uur Mariakerk. Kinderbingo;
aanmelden tot 11 december: tel. 4723115.
20.00 uur Antwoordkerk. Kerstzangavond ge-
organiseerd door de Protestantse Gemeente in
samenwerking met Chr. Gemengd Koor ‘Re-
joice’.

Zondag 18 december
10.30 uur Mariakerk. Repetitie kerstspel (K).

Dinsdag 20 december
19.00 uur Mariakerk. Schoonmaken van het
kerkgebouw (K).

Woensdag 21 december
13.30 uur Dorpskerk. Klein Pastoraal Overleg
(P).
14.00 uur De Aanbouw. Prot. Chr. Ouderen-
bond, afd. Hoogvliet.
20.00 uur Antwoordkerk. College van
kerkrentmeesters (P).

Donderdag 22 december
13.30 uur Mariakerk. Kerstspel ‘De Scha-
kel’(K).
18.30 uur Meeuwenhof. Kerstviering; voorgan-
ger: pastor Harm Jansen (O).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Vrijdag 23 december
10.30 uur Mariakerk. Repetitie kerstspel (K).

Zaterdag 24 december
18.30 uur Mariakerk. Kinderkerstspel (K).

Vrijdag 30 december
20.00 uur Mariakerk. Redactie ´Kerkblad voor
Hoogvliet' (O).

Zaterdag 31 december
Geen Rommelmarkt. De eerstvolgende
verkoop is op 28 januari.

2017
Woensdag 4 januari

10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zon-
nebloem' (O).
20.00 uur Dorpskerk. Moderamen kerkenraad
(P).

Donderdag 5 januari
20.00 uur Antwoordkerk. College van diakenen
(P).
20.00 uur Platte Driedijk 49. Bijbelgespreks-
groep o.l.v. ds. Huls (P).
20.00 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH
Nicolaas Pieck en gezellen (K).

Zaterdag 7 januari
10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen
voor de rommelmarkt ten bate van de Diaconie
Protestantse Gemeente.

Bijbelleesrooster
zondag 18 december Jesaja 7:10-17
maandag 19 december Jesaja 7:18-25
dinsdag 20 december Filippenzen 4:1-9
woensdag 21 december Filippenzen 4:10-23
donderdag 22 december Jesaja 8:1-10
vrijdag 23 december Jesaja 8:11-23a
zaterdag 24 december Jesaja 8:23b–9:6
zondag 25 december Johannes 1:1-14
maandag 26 december Jesaja 9:7-16
dinsdag 27 december Jesaja 9:17–10:4
woensdag 28 december Jesaja 10:5-19
donderdag 29 december Jesaja 10:20-27
vrijdag 30 december Jesaja 10:28-34
zaterdag 31 december Jesaja 11:1-10
zondag 1 januari Psalm 67
maandag 2 januari Matteüs 1:1-17
dinsdag 3 januari Matteüs 1:18-25
woensdag 4 januari Matteüs 2:1-12
donderdag 5 januari Matteüs 2:13-23
vrijdag 6 januari Matteüs 3:1-17
zaterdag 7 januari 1 Kronieken 28:1-10
zondag 8 januari 1 Kronieken 28:11-21
maandag 9 januari 1 Kronieken 29:1-9
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In het ziekenhuis/verpleeghuis
Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’
(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)
Mw. H. le Bruin-Veenendaal, Tijmweg 178
Geriatrisch Centrum 'Breede Vliet' (reval.)
(Schakelweg 162, 3192 JP  Hoogvliet)
Mw. C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76

Meeuwenhof
De kerstviering voor alle bewoners vindt plaats op
donderdag 22 december in de Koerzaal.
Aanvang: 14.30 uur.
Medewerking wordt verleend door het Marana-
thakoor onder leiding van Heleen Troost-Molendijk.
Voorganger is: pastor Harm Jansen.

Siloam en Westerstein
• Siloam
Zondag 18 december

10.30 uur ds. E.A. Bos
Zondag 25 december

10.30 uur ds. E.A. Bos;
duet Ada Verkerk/Elly Meijboom

Zondag 1 januari
10.30 uur ......

Zondag 8 januari
10.30 uur ......

• Westerstein
Dinsdag 20 december

11.00 uur ds. E.A. Bos, soliste: Jansje Meijer

_________________________________________

PCOB – Hoogvliet

Op woensdag 21 december hopen wij weer bij
elkaar te komen in De Aanbouw.
Voor de leden die zich daarvoor opgegeven heb-
ben is er de jaarlijkse kerstlunch. Deze begint om
12.30 uur; zaal open om 12,00 uur.
Na de lunch gaan wij met alle leden verder met de
kerstviering. Die begint op de tijd zoals anders de
vergadering  begint, dus om 14.00 uur

U bent van harte welkom op de vergadering.

Bas van Hamburg

Zingen op Kerstmorgen in Ikazia
Het kerstfeest komt er aan. Ook voor de mensen die
in het ziekenhuis liggen wordt het kerst, al zal het
heel anders zijn dan andere jaren. Om bij te dragen
aan het kerstfeest in het ziekenhuis hopen we op
mensen (personeel, familieleden, betrokkenen uit de
regio) die ‘s ochtends willen komen zingen.
Tussen 7.30 en 8.30 uur zingen we samen de be-
kende kerstliederen. Vanuit het trappenhuis klinken
de liederen over de verschillende verpleegafdelin-
gen. Wilt u meedoen?
We verwelkomen u graag op eerste kerstdag vanaf
7.15 uur met een kopje koffie of thee met een lekker
broodje in het personeelsrestaurant van het zieken-
huis.

ds. Jan Piet Vlasblom (010-2975285)
ds. Lida Tamminga (010-2975286)

Landelijk kerknieuws
De dag van het Jodendom
Dit jaar staat de Dag van het Jodendom 2017 in
het teken van De Vreemdeling.
In Dieren zal op 18 januari 2017 Karin van den
Broeke spreken op de Dag van het Jodendom
2017. Zij is preses van de Protestantse Kerk in
Nederland. Zij beschouwt inzet voor een inclusieve
samenleving als een grote verantwoordelijkheid
voor haar geloofsgemeenschap.
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Landelijk is het thema in 2017: De vreemdeling.

Helaas is de discussie over ontheemden en vluch-
telingen vaak gepolariseerd. Het besef dat de
vreemde die aan de poorten klopt een mens is als
wijzelf dreigt uit het zicht te verdwijnen. Daarom wil
de Dag van het Jodendom 2017 een bijdrage leve-
ren aan het verwijden van het blikveld en de vraag
verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn?
We leven in een plurale samenleving. Verschillen-
de levensbeschouwingen bestaan naast elkaar. Op
het wereldtoneel wordt ‘religie’ door sommigen
misbruikt om strijd mee te legitimeren. De Neder-
landse samenleving is niet spanningsvrij. Tegelij-
kertijd wijzen velen op de oorsprong van het woord
religie, dat ‘verbinden’ betekent. Hoe staat het wat
dat betreft met de verschillende geloofsgemeen-
schappen in Nederland? Welke verantwoordelijk-
heid hebben en nemen zij?

De bijeenkomst wordt, in samenwerking met de
Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, georgani-
seerd door de Raad van Kerken Dieren e.o. Aan
het eind is er de mogelijkheid tot een vrijwillige bij-
drage.
De avond begint om 20.00 uur. De Sjoel is open
vanaf 19.30 uur. Adres: Spoorstraat 34, Dieren.

Dag van het Jodendom
In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in
navolging van hun Europese collega’s de jaarlijks
te vieren Dag van het Jodendom uit. Zij vonden en
vinden, dat christenen zich meer moeten verdiepen
in de wortels van hun geloof. Die liggen voor allen
in het Jodendom. Meer kennis van elkaar leidt tot
meer wederzijds begrip. Sindsdien wordt in de Die-
rense Sjoel jaarlijks een bijeenkomst gehouden in
het kader van ontmoeting en verdieping.
(bron:RKK)

Historisch Tijdschrift GKN
over Argentinië en Brazilie
Tussen 1888 en 1892 emigreerden zo’n 4.500 Ne-
derlanders naar Argentinië. Ze probeerden op uit-
nodiging van de Argentijnse regering het land ver-
der te helpen ontwikkelen. Hier en in Brazilië sticht-
ten kolonisten een aantal gereformeerde kerken
die samen jarenlang de classis Buenos Aires van
de Gereformeerde Kerken in Nederland vormden.
In het decembernummer van het Historisch Tijd-
schrift GKN beschrijft Tom-Eric Krijger hun ont-
staan en ontwikkeling tot 1962, het jaar dat zij ver-
zelfstandigden.
In dit boeiende artikel vergelijkt hij hun geschiede-
nis ook met die van andere buitenlandse gerefor-
meerde kerken van Nederlandse oorsprong.

Aansluitend op dit thema volgt een boekfragment
uit het recente emigrantenbiografie van Carolijn
Visser, Argentijnse avonden. Van de Zwart

Janstraat naar de pampa, waarvan in 2015 de 7e

druk verscheen. Het illustreert het leven van gere-
formeerde Nederlanders in Argentinië. Dick Kaajan
geeft bijzonderheden over de schrijfster en haar
werk.

In rubriek Erfgoed staat Peter Dillingh stil bij de
Amsterdamse Koningskerk, waarin de de glas-in-
beton wand fragmenten uitbeeldt uit het Bijbelboek
Openbaring, waar Jezus de overwinnende Koning
is.

Het nummer sluit af met een In Memoriam over de
predikanten M.L. Beima, J.W. Broersma, J.
Hoekstra, J.D. Pereboom, A. van Leeuwen, D. van
der Meulen, T.L.H. Pieterse, B. Smilde, G.O.N.
Veenhuizen en J. van de Wal, en personalia van
H.J. Eggink, J.D. Pereboom, R. Strijker en J. van
de Wal.

Historisch Tijdschrift GKN (over de Gereformeerde
Kerken in Nederland die meegingen in de Protes-
tantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. Een
abonnement kost € 14,-. Informatie en aanmelding:
www.hdc.vu.nl/htg of Redactie HTG, Cremerstraat
434, 3532 BT Utrecht, e-mail:
f_rozemond@ziggo.nl

Orgelconcerten
Zaterdag 17 december – Paradijskerk, 15.30 uur
Vocaal Ensemble Gaudio, Bert Roest, orgel
‘Kerst gezongen en gezegd’
Zaterdag 17 december – Citykerk Het Steiger
16.00 uur: Anton Doornhein, Kerstconcert
Donderdag 22 december – De Doelen, 20.15 uur
Geert Bierling. Kerstmis met Chaplin: live begelei-
ding bij drie zwijgende Chaplin-films
Kaartverkoop (kaarten à € 7) en info via telefoon
010 2171717 en www.dedoelen.nl
Zondag 8 januari – Laurenskerk, 15.00 uur
Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker &
Hayo Boerema. Happy New Year! Werken van
onder meer Andriessen, De Klerk.

_________________________________________
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Kleurplaat

Naam: ........................................................................................... ........................................ leeftijd: .............

Adres: ...................................................................................................................... ..........................................
Inzenden naar: Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt of
bezorgen in de brievenbus van het secretariaat Mariakerk tot uiterlijk 12 januari 2017.
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Voor de kleurplaat: zie blz. ..

Voor de
‘grotere

kinderen’
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Kerstverhaal
Zalig Kerstfeest…. Adriaan!

Het wordt vroeg donker. De zon is vuurrood ondergegaan in een door sneeuw witgeverfde wereld. Rood is ook
het gloeiende haardvuur in de zitkamer van heer Adriaan Blork. Adriaan is een rijke boer, een hereboer en hij
woont in het dorpje Sanderij.
Zijn hoeve ‘’t Sand’ staat aan de rand van een groot en grauw dennenbos. Links en rechts van de hoeve liggen
grote akkers en weilanden; zijn akkers… zijn weilanden.

Heer Adriaan zit in een grote, leren leunstoel dichtbij de open haard. Hij staart in de vlammen en nipt aan een
glaasje port. Zijn gedachten gaan terug naar de dagen van lang geleden. Hij herinnert zich zijn aankomst in
Sanderij. Hoe hij jaren lang hard gewerkt heeft als knecht bij verschillende boeren. Met het geld dat hij opge-
spaard had, kocht hij een stuk kaal gekapt dennenbos. Met veel moeite had hij alle boomstronken, die men
hier stobben noemde, uit de grond gehaald. Hij had geploegd en gemest, gezwoegd en gezweet om een oogst
aan de armzalige zandgrond te ontfutselen.
Elke zuurverdiende daalder had hij opgespaard en er stukken grond mee gekocht, die anderen waardeloos
vonden. Hij wist er wel oogst na oogst af te halen. Zo veranderde keuterboertje Arie Blork in de rijke hereboer
Adriaan Blork, heer van ‘’t Sand’. Een boer met knechten en meiden die het werk voor hem doen.

De grote staande klok slaat zeven maal. Er wordt op de deur geklopt. Zijn huisknecht Jasper komt binnen en
vertelt dat het kerstdiner opgediend is in de eetkamer. Adriaan staat op en loopt achter hem aan.
Even later zit Adriaan aan een keurig gedekte en goed voorziene eettafel. Er staan dampende zilveren schalen
gevuld met soep, wildbraad, aardappels en groente. Er zijn platte schalen met salade, vers brood en gebak.
Een kristallen karaf met rode wijn fonkelt in het licht van kaarsen op zilveren kandelaars. Adriaan gromt van
genoegen en vouwt zijn servet open. De kokkin heeft goed haar best gedaan.

Adriaan schept wat op uit de diverse schalen en begint te eten. Vreemd, maar na een paar happen heeft hij er
eigenlijk al genoeg van. Hij neemt een kippetje van een schaal en rukt er een pootje af. Na een paar happen
legt hij het half afgekloven pootje weer neer op zijn bord. Nee, het eten smaakt hem niet.
Hij pakt de tafelbel en rinkelt er even mee. Huisknecht Jasper verschijnt en even later is de tafel afgeruimd.
Jasper brengt de koffie binnen, blijft even bij de tafel staan en kucht. “Meneer”, zegt Jasper “het personeel
staat klaar om u een prettige Kerst te wensen.” Adriaan knikt en pakt een geldbeurs uit de kast.

Op de gang staan netjes naast elkaar de kokkin en alle meiden en knechts van de hoeve.
De meiden hebben hun beste schorten voor en mutsen op, de knechten hun zondagse pak en houden hun pet
in de hand. Zo wachten ze op de traditionele kerstfooi die de boer hun zal geven. Een zilveren gulden voor de
jongsten, een zilveren daalder voor de ouderen. Steeds schudt hij handen, steeds hoort hij een kerstwens en
“dankuwel, meneer”.
Bij een van de jongste dienstmeisjes blijft Adriaan iets langer staan. Hij bekijkt haar knappe, jonge gezichtje
met de rode lippen en het donkere haar. Hij schat haar een jaar of zestien, beslist niet ouder.

Even prikt er iets in heer Adriaans ziel. Even is hij jaloers
op de ouders van dit kind. Even wenst hij dat hij ooit ge-
rouwd was. Even….

Heer Adriaan loopt de hele rij af, groet iedereen en ver-
dwijnt dan weer in zijn zitkamer.

Maar rustig zitten in een stoel bij het warme vuur, lukt op
de een of andere manier niet.

Adriaan staat op, ijsbeert wat heen en weer en beent dan
de kamer uit en gaat naar de rijstal. Misschien dat een
ritje op het paard hem goed zal doen, maar misschien is
een wandelingetje nu beter.
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In de stal gekomen merkt Adriaan dat hij zijn mantel en hoed vergeten is. Zin om terug te lopen heeft hij niet.
Als hij rond kijkt ziet hij aan een spijker de oude, gevlekte mantel en vormeloze hoed van de rijknecht Pitter
hangen. Adriaan trekt de oude mantel aan en zet de vettige hoed op. Zo loopt hij de stal uit, de sneeuw in.

Hoe lang hij door de sneeuw gelopen heeft, weet hij niet. Zonder het gemerkt te hebben, is hij bij het achterste
veld vlak bij de bosrand aangekomen. Hij schrikt op van het geblaat van schapen en het gemompel van stem-
men. Hij ziet een klein vuurtje branden. Er zitten twee mannen bij. Hij herkent ze als twee van zijn herders. De
mannen zien hem, wensen hem goedenavond en nodigen hem uit om bij hen te komen zitten. Door zijn oude,
voddige kleren lijken ze Adriaan niet te herkennen.

Ze vertellen hem dat ze deze nacht bij de schapen gebleven zijn. De boswachter heeft in de buurt sporen van
een wolf gezien. Nou en ze willen geen schaap of lammetje verliezen. Vandaar. “Is je baas dan zo streng?”
vraagt Adriaan. “Nou nee, dat niet, maar… zeg jij lijkt wel een beetje op hem”, zegt de oudste van de twee.
“Welnee,”zegt de ander “zie jij Arie de stobbenbonker met dit weer buiten lopen. Kom nou!”
“Arie de stobbenbonker?”, vraagt Adriaan. “Ja dat is de naam die we hier in het dorp voor hem gebruiken. Hij is
nu een rijke boer, maar zijn eerste akkertje zat vol stobben. Daar heeft ‘ie heel wat op staan hakken en spitten.
Zo doende is hij aan die naam gekomen.

Geklik van paardenhoeven. Daar langs de bosrand komt een breed karrepaard aanschommelen. Op zijn rug
zit een meisje met een mandje aan haar arm. “Ah, mijn dochter Jitske met het eten.”zegt de oudste. Als het
meisje dichterbij gekomen is, herkent Adriaan haar als het knappe jonge dienstmeisje uit de gang. Adriaan
trekt zijn hoed dieper over zijn ogen en doet zijn kraag omhoog. Het meisje wipt behendig van de paardenrug
af en geeft het mandje aan haar vader. “Hier pa. Vanavond iets heel bijzonders. Lekkere dingen die over wa-
ren van de tafel van meneer. De kok vond het zielig dat jullie vannacht buiten moesten zijn en heeft me wat
meegegeven.” Ze haalt een paar gedeukte pannetjes tevoorschijn en Adriaan ziet de maaltijd terug, die hem
zojuist nog zo weinig gesmaakt heeft. De beide herders grijnzen vergenoegd. “Eet je ook een hapje mee,
vreemdeling?’vraagt de oudste. Adriaan knikt. De herder pakt een kippetje uit een van de pannetjes. “Ach, kijk
nou die stumperd is invalide, want hij heeft nog maar een pootje!”, grinnikt de man. “Hier pak aan.”zegt hij te-
gen Adriaan, “Jij de overgebleven poot en wij de rest.” Adriaan eet. “Wonderlijk”, denkt hij na een paar happen,
“hoe heerlijk het nu smaakt, mals en fijn gekruid. Toch is het hetzelfde kippetje dat ik vanavond niet wilde.” Zo
vergaat het ook met de andere restjes van zijn eigen uitgebreide kerstmaal. Het wordt een gezellig samenzijn.
Het is al nacht als Adriaan terugloopt naar zijn hoeve. Er spoelt een warm gevoel door hem heen. Hij glimlacht.
Vannacht heb ik iets waardevols geleerd.

Een jaar later zit heer Adriaan Blork in de grote leunstoel bij het vuur en nipt aan een glas port. Er wordt op de
deur geklopt. Huisknecht Jasper komt binnen. “Het kerstdiner is opgediend, meneer.” Adriaan knikt en volgt
Jasper naar de eetkamer. De deur gaat open.

Aan een lange tafel zitten alle meiden en knechten van de hoeve. Adriaan gaat aan het hoofd van de tafel zit-
ten. Met een klein lachje om zijn mond kijkt hij de tafel rond. Dan heft hij zijn glas en zegt: “Ik wens jullie een
Gezegend en prettig Kerstfeest.”
“Prettig Kerstfeest, meneer”, klinkt het uit veel monden tegelijk.

En dan eten ze gezellig…….samen!

Léon Janssen, december 2016

________________________________________________________________________________
Invuldiagram

1 76 92 22 39 13 101 30 98

79 16 83 64 102 8 104 30 91 69

De oplossing kunt u vinden door letters uit de overeenkomstig genummerde vakjes over te
brengen naar het diagram hierboven. We stellen drie cadeaubonnen beschikbaar voor
verloting onder de goede inzenders.
Oplossingen inzenden naar: Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Parelvissersstraat 131,
3194 JL Hoogvliet Rt of deze bezorgen in de brievenbus van het secretariaat van de
Mariakerk, uiterlijk op 12 januari 2017.
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Invuldiagram: zie blz. 10 Kerstpuzzel
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KERKDIENSTEN

ZONDAG 18 DECEMBER 2016
Vierde Advent

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls

m.m.v. het Dorpskerkkoor
Dankdienst voor fam. Arzumanian
Koffiedrinken ‘met’na de dienst

Kindernevendienst: Karlijn Huiting
Kinderoppas: Ria Hoogerwerf

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur Pastor mw. D.W.M. Bühler

woord- en communieviering'
met samenzang

Kinderwoorddienst

Maandag 19 december
Donderdag 22 december
10.00 uur eucharistieviering

----------------------------------------------------------------
COLLECTEN
Prot. 1. Diaconie; 2. Kerk

Deurcollecte: project Kerken op de Campus
R.K.: Eigen parochie
______________________________________

ZATERDAG
24 DECEMBER 2016

Kerstavond

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

m.m.v. het Chr. Koor 'Voices'
Vóór de dienst zingen we samen
kerstliederen

Vervolg Kerstavond

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
18.00 uur Kerstspel m.m.v. het Kinderkoor

(zie ook hiernaast ►)

19.30 uur Pastoor P.H. van der Veer
eucharistieviering
m.m.v. het Servaaskoor

----------------------------------------------------------------
COLLECTEN:
Prot. 1. Kerk in Actie:Kinderen in de knel;

2. Kerk.
Deurcollecte: project Kerken op de Campus

R.K.: Eigen parochie.

______________________________________

ZONDAG 25 DECEMBER 2016
Kerstmis

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut

m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice'
vooraf: samenzang

Kindernevendienst: Talitha van Kralingen
Kinderoppas: Adri van Leeuwen

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

eucharistieviering
m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria'

Kinderwoorddienst

----------------------------------------------------------------
COLLECTEN:
Prot. 1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel;

2. Kerk.
Deurcollecte: project Kerken op de Campus

R.K.: 1. Groot onderhoud+ 2. Eigen parochie.
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KERKDIENSTEN

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
Donderdag 29 december
10.00 uur eucharistieviering

Er zijn geen vieringen op:

▪ 26 december 2016
▪ 31 december 2016

ZONDAG 1 JANUARI 2017
Dorpskerk - Achterweg 10 (P)
11.00 uur Ds. V.E. Huls

Nieuwjaarsontmoeting
Kinderoppas: Miranda Boon

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

eucharistieviering
met samenzang

Kinderwoorddienst

Zaterdag 9 januari
12.00 uur Eucharistieviering voor de

Antilliaanse gemeenschap
--------------------------------------------------------------------
COLLECTEN
Prot. 1. Diaconie; 2. Kerk

Deurcollecte: fonds behoud glaskunst
AK
R.K.: 1. Groot onderhoud+ 2. Eigen parochie.
_____________________________________

Vooruitblik:
ZONDAG 8 JANUARI 2017

Lied van de week: 500
Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut

dienst van Schrift en Tafel
Koffiedrinken na de dienst

Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf
Kinderoppas: Susanne van Veelen

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur Pastoor P.H. van der Veer

eucharistieviering
m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria'

Kinderwoorddienst

14.00 uur Eucharistieviering voor de
Antilliaanse gemeenschap

--------------------------------------------------------------------
COLLECTEN
Prot. 1. Diaconie; 2. Kerk

HA: Kerk in Actie: Kinderen in de Knel
Deurcollecte: fonds behoud glaskunst AK

R.K.: Eigen parochie.
_______________________________________
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ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Antwoordkerk
Achterweg 10 Kruisnetlaan 200
telefoon  438 12 33 tel. 416 33 69

KERKENRAAD
Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD  Hoogvliet;
Voorzitter - waarnemend: predikanten bij toerbeurt.
Scriba: mw. J. de Jong-den Boer, Eline Verestraat 87,

3193 TS, tel. 2234350;
e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Predikanten
• Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB,
telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl;
zaterdags vrij.
Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (inclusief
de Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en
Westerstein.

• Ds. V.E. Huls,  Platte Driedijk 49, 3194 KC,
telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl;
zaterdags vrij.
Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw
Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied,
Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Riet-
plaat, Siloam en Westerstein).

• voor opgaven van zieken, het melden van zieken-
huisopnamen en -ontslag, en

• voor verzoeken om pastoraal bezoek:
mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN,
tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

• Doopbediening
U kunt contact opnemen met de doopassistent:
mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK,

tel. 4169124 (graag na 20.00 uur),
e-mail: y.jong8@upcmail.nl

• Pastoraal ouderlingen voor
De Kulk: dhr. J.T. Oldenhuis,tel. 4381410
De Sluis: mw. A. van Lunteren-Boers, tel. 4385558
Meeuwenhof: mw. A.E. Bakker, tel. 4721750
Rietplaat: mw. Y. de Jong, tel. 4169124
Siloam: mw. G.M. Reede van Oudtshoorn,

tel. 06-44222119
Westerstein: mw. J.R. Groeneveld, tel. 8423099

mw. A.M. Kloeg-Trachsler, tel. 4387518

COLLEGE VAN DIAKENEN
Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt.
Voorzitter: A. van Veelen, H.M. van Randwijkpad 18,

3191 BD, tel. 4382067;
e-mail: arievanveelen54@gmail.com

Secretaris: mw. L. Kerstens-van der Schoor,
Serpelingstraat 57, 3192 LB, tel. 4169390,
e-mail: c.kerstens2 @ chello.nl

Penningm.: mw. W.M.Th. Bierenbroodspot-de Jongh,
Heersdijk 81, 3194 KA, tel. 4163504,
e-mail: wmtbier @ hotmail.com

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter en tevens
secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194

KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl
Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX,

tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com
Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ,

tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl
Bijdragenadm.: mw. Th.F. Hendriks Berendsen,

Kapershoekseweg 6, 3191 GN, tel. 4386132,
e-mail: t.hendriksberendsen@hotmail.com

Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA,
tel. 4383481; e-mail: w.b.stout@kpnplanet.nl.

Bankrekeningen
● Diaconie:
▪ algemeen NL10 INGB 0000079089 en
NL76 RABO 0329502158;

▪ Noodfonds: NL87 INGB 0000225337
▪ Zending: NL76 RABO 0329502158 van de Diaconie

met vermelding: ‘Zending’.
• Kerk:
▪ algemeen (betalingen) NL32 INGB 0002465960;
▪ voor VVB / AKB: NL38 INGB 0000445148.
Collectebonnen
Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003795667 t.n.v.
Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, 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
● Antwoordkerk,  Kruisnetlaan 200, tel. 4163369.
▪ Verhuur/gebruik kerkzalen:

e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com
mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662;
mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690.

● De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon  4169044.
▪ Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruyt

tel. 06-28608910; e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com
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● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.
▪ Gebruik kerkzaal / consistorie:

dhr. J.J. van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE,
tel.: 4722729, e-mail: j.j.van.leeuwen@planet.nl.

Hulpverlening
• Autodienst
Inl.: F.R. Bijl, Zilverschoon 58, 3191 PK,

tel. 4720345; e-mail: fredbijl @ online.nl.

• Kerkradio (kerkdiensten via internet)
M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH,

tel. 4168202;
A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

Website
Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl
Over een langere periode staan de kerkdiensten
vermeld bij ‘Informatie’; de agenda is te vinden
onder ‘Actueel’. De inmiddels vernieuwde website
werkt ook goed op uw tablet of telefoon! Probeer het
maar eens uit. We horen graag wat u ervan vindt.
Ook worden verslagen en foto’s van evenementen
opgenomen
Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is
het correspondentieadres: Hugo Verwoerd,
Wijnruitstraat 251, 3193 GM  Hoogvliet of via
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.

Taakdragers
Ambtsdragers
Op 18 december
▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. Van Reede van
Oudtshoorn, mw. Bierenbroodspot; dhr. Verwoerd;
lector: mw. Groenendijk.
Op 24 december
▪ Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Y. de Jong, mw. Van
der Werff; lector: dhr. Fossen.
Op 25 december
▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: dhr. Oldenhuis, dhr.
Van Veelen; lector: dhr. Heutink.
Op 1 januari
▪ Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Van Lunteren, mw.
Leeuwestein; lector: ...

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk
18 dec. dhr. Van Dalen
24 dec. dhr. Meyboom
25 dec. dhr. Van Dam

1 jan. dhr. Vos

Welkom- en kosterdiensten
• Antwoordkerk
18 dec.: welkom – mw. Langbroek, dhr. Lolkema;
kosters - dhr. en mw. Oldenhuis.
25 dec.: welkom – mw. Huiting, mw. Oorebeek;
kosters - mw. De Blois, mw. Huiting.

• Dorpskerk
24 dec.: mw. Groot Bramel, mw. Hallema.

1 jan.: ...

Collecten

Deurcollecte in 2017
Geruime tijd al is de deurcollecte bestemd voor het
project ‘Kerken op de Campus. Begin deze maand
was de stand daarvan € 9550,00. We kunnen op
het eind van dit jaar dus net de tienduizend halen!

In het nieuwe jaar is besloten de opbrengst voorlo-
pig te bestemmen voor het vormen van een fonds,
dat straks kan bijdragen in de kosten, gemoeid met
de verplaatsing/reconstructie van het glaskunst-
werk uit de Antwoordkerk naar de Dorpskerk.
Uw gulle gaven zijn dus zeer welkom.

Berichten over zieken
Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen
en -ontslag:
mw. Rita Ypinga,  Viskaarweg 126, 3192 DN,
tel. 4387494; e-mail: pastoraat @ kerkhoogvliet.nl.

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Mw. H. le Bruin-Veenendaal, Tijmweg 178, 3193
JP, is in het Ikaziaziekenhuis opgenomen geweest
en verblijft nu in het verpleeghuis ‘de vier Ambach-
ten’ voor herstel.
Mw. C. Meijboom-Kruithof,  Achterweg 76, 3191
VA, is nog in de ‘Breede Vliet’.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis
Mw. C. H. Fiege-Weltevrede, Klencke 132, 3191
VK, is woensdag 7 december  weer thuis gekomen.

Ik wens alle zieken en herstellenden en  allen die
om hen heen staan een gezegende Kerstfeest toe

Met vriendelijke groet,
Rita Ypinga.
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Dagen om te vieren
• verjaardag 75 jaar
31 dec. Mw. N. Pons,

Boomgaardhoekseweg 31, 3191VB

• verjaardag 80 – 89 jaar
21 dec. Mw. R. Molenaar-Oosterhoff,

Kapittelhoek 44, 3191TH
23 dec. Mw. M.I. Langstraat-Hoffmann,

Zonnebaarsstraat 36, 3192LC
25 dec. Mw. M. van Maurik-Vliegenthart,

Stalnet 9, 3192DJ
27 dec. Mw. A.M. Roos-Hoek,

Serpelingstraat 45, 3192LB
28 dec. Mw. G.M. Noordzij,

Marthalaan 119, 3194EC
28 dec. Mw. A. Lievisse Adriaanse-Krijtenberg,

Bongweg 165, 3192NB
28 dec. Dhr. J. Nauta Sr., Viswant 34, 3192MB
31 dec. Dhr. A. de Ronde,

Tijmweg 298, 3193JS
5 jan. Mw. H.M. Messemaker-Poot,

Ferdinand Huyckstraat 33, 3193PB
5 jan. Dhr. P.J. de Wit,

Puitstraat 51, 3192SG
5 jan. Dhr. A. van Bommel,

Tijmweg 13, 3193GG
6 jan. Dhr. N.L. van Dinther,

Park Vossendijk 455, 3192XH
6 jan. Dhr. A.H. Schop, Prikkorf 43, 3192ZA
6 jan. Mw. H. Meijer-Siepel,

Klaasje Zevensterstraat 276, 3193TW

• verjaardag 90 jaar en ouder
19 dec. Mw. S. Groen-Koopmans,

Klencke 511, 3191VX
20 dec. Dhr. G.C. Dijkhuizen,

Botreep 428, 3192PG
25 dec. Dhr. T. van Wijk,

Klaasje Zevensterstraat 330, 3193TW
30 dec. Mw. J. Fakkers-Vergunst,

Puitstraat 257, 3192SJ (103 jaar)

• huwelijksjubileum
23 dec. Echtpaar Wieringa-Renkema,

Lengweg 227, 3192BJ – 40 jaar
27 dec. Echtpaar Verheij-Voorbergen,

Marthalaan 10 H, 3194EH – 60 jaar
29 dec. Echtpaar Molenaar-Vermeij,

Gaarde 11, 3193EA – 40 jaar

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de ge-
hele gemeente van harte en wensen u een fijne
dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws
Collecten
• 18 december - Wijkpastoraat Rotterdam West
Wijkpastoraat Rotterdam West staat voor : ’trouw
aan bewoners’, veilige plekken, gemeenschaps-
vorming, empowerment van vrouwen, kinderwerk.
Het Pastoraat wil op grond van het evangelie, pre-
sent zijn bij de meest kwetsbare mensen in Rotter-
dam West. Vanuit de christelijke traditie wil men
aansluiten bij de levensvragen van mensen en hen
ondersteunen in hun strijd om een menswaardig
bestaan met behoud van hun waardigheid; hen
aanmoedigen zelf weer zeggenschap te hernemen
in zaken die hun bestaan bepalen.  Zij willen een
bijdrage leveren aan de opbouw en het welzijn van
de samenleving in het westen van Rotterdam,
waarin mensen erkend en gezien worden zonder
dat er gelet wordt op ras, kleur, godsdienst en cul-
tuur.

• Kerstcollecte 2016
‘Geef liefde’ aan kinde-
ren met een handicap in
Pakistan

Vooruitlopend op de kerst-
collecte, zie tekst hieronder, zal op iedere advents-
zondag aan de gemeenteleden waxinelichtjes wor-
den uitgereikt. Op het lichtje zit een sticker met
elke advent een andere tekst. Het thema is “Licht”:

1e advent: God zei: Er moet licht ko-
men, en er was licht.
2e advent: Met het licht van Uw ogen;
zegen ons.
3e advent: Jullie zijn het licht der we-
reld.
4e advent: Gods licht schijnt overal.

De kerstcollecte staat in het teken van verstande-
lijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting

NOAD, een sa-
menwerkingsver-

band van drie
christelijke organi-
saties in Pakistan,
werkt daar aan
een speciaal ge-

handicaptenpro-
ject. Bedoeld om voor deze kinderen betere
leefomstandigheden te creëren.
In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is
nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze wor-
den verborgen gehouden. De ouders weten niet
goed hoe ze moeten omgaan met verstandelijk
beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze
zien het zelfs als een straf van God.
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Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om
hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven
die broodnodig is. Door hulp in de vorm van kennis
over de rechten van het kind, onderwijs en medi-
sche zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken
van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroe-
pen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen
geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot
bloei. Kinderen van God, die gezien mogen wor-
den. Geef liefde, geef uw gift.
Deze collecte wordt door de diaconie van harte
bij u aanbevolen.

Uw diakenen.

Uit de Aalkaarpastorie
Ik dacht, het moet toch nog een keertje lukken –
dat ik mijn hoofd in het kerkblad afgedrukt krijg. Het
was een hele weg, maar het is gelukt! Ik moest er
voor naar Doorn, dat wel. Bladerend door het vori-
ge nummer zag ik ineens de Limburgse diaken
waar ik tijdens de laatste synodevergadering naast
heb gezeten. En warempel, één stoel verderop,
daar zat ik – gelukt!

Ja, ik ben weer een tijdje afgevaardigd naar de
Generale Synode. Mijn collega ds. Gert vd Pol uit
hervormd Lombardijen heeft afscheid genomen
van zijn gemeente en de classis vroeg me of ik het
stokje van hem wilde overnemen tot eind 2017.
Geen lange periode, wel een die gekleurd wordt
door de geplande veranderingen in de landelijke
organisatie van de kerk. Ook wij krijgen als plaatse-
lijke gemeente daarmee te maken. Met name de
verbinding met andere gemeenten in de PKN gaat
heel anders worden, evenals de manier waarop de
landelijke kerk opereert. We worden zelfstandiger
dan we nu zijn – al maakt dat in onze praktijk niet
zoveel verschil.

Met wie we in elk geval te maken krijgen is de zo-
genaamde classispredikant. Daarvan komen er 11
in Nederland, en de classispredikant onderhoudt
het contact met alle gemeenten, predikanten en
kerkelijk werkers in zijn ‘classis’. De classis wordt
dus enorm groot – Zuid-Holland wordt over twee
classes verdeeld, terwijl er nog een aantal Zuid-
Hollandse gemeenten bij de classis Zeeland wordt
gevoegd. Zoals het nu is voorgesteld komen Poor-
tugaal en Rhoon bij deze derde groep, terwijl wij bij
het midden horen. Daar moet nog wel wat over
worden nagedacht vermoed ik zo.

Ouderengesprekskring
Ondertussen blijft mijn werk in Hoogvliet natuurlijk
het belangrijkste. Wat dat aangaat, er is het ver-
zoek gekomen of wij niet een gesprekskring voor
ouderen zouden willen starten. Ds. Huls heeft

reeds drie kringen, zodat de vraag als vanzelfspre-
kend bij mij terecht is gekomen.
In vorige gemeenten heb ik daar met veel plezier
mee gewerkt en ik geef dus graag gehoor aan de-
ze vraag. Maar ik verbeeld me niet dat wat ik daar-
onder versta ook meteen de beste vorm is. Ik zou
denken dat we kunnen spreken over kerk en geloof
in het licht van de actualiteit van de ouder worden-
de mens. Of misschien omgedraaid, over de actua-
liteiten in samenleving en kerk, in het licht van het
aloude geloof. Of welke combinatie van deze
woorden dan ook. Maar nogmaals, of hier de beste
vorm al mee genoemd is weet ik niet meteen. Ik wil
me graag laten leiden door uw wensen wat het
gesprek aangaat.

Mijn oproep aan u is om zich bij mij te melden. Laat
me dan ook weten of er dagen zijn dat u beslist niet
kunt en denk ook na over de inhoud en de regel-
maat van de kring, bijvoorbeeld eens per maand.
Bij voldoende aanmeldingen gaat de kring eind
januari van start.

Feestdagen
Graag wens ik u en de uwen heel goede feestda-
gen toe.

Ds. Robert Wilschut.

Uit de Platte Driedijkpastorie

Zoals we dat in deze tijd van het jaar gewend zijn,
gaan we ook nu een reeks feestelijke diensten te-
gemoet. En….het is er eentje meer dan andere
jaren:
We beginnen met de feestelijke samenkomsten
namelijk al op 18 december. In deze dienst vieren
we met elkaar dat Jasja Arzumanian,  zijn vrouw
Jeanet en hun gezin het Nederlands staatsburger-
schap hebben gekregen. Gevolgd door een Neder-
lands paspoort. Zij zijn daar heel erg blij mee. En
ze zijn ons, als Protestantse Gemeente in Hoog-
vliet, heel erg dankbaar dat zij, vanaf het moment
dat ze in Hoogvliet woonden, zo goed en fijn door u
als kerk zijn opgevangen en opgenomen.
Hun dank daarvoor willen ze tonen door hier in de
dienst bij stil te staan. Dankbaarheid aan God, en
aan u allen. Die dank wordt ook getoond door ‘iets’
bij de koffie. En dat ‘iets’ wordt gebakken door
Jeanet. Bijzonder gebak, naar recepten uit hun
land van herkomst, en in ruime mate met liefde
voor ons gemaakt. U bent dus allen met nadruk
van harte uitgenodigd!!

De diensten van de weken erna staan vast al wel in
uw agenda. Kerstavond, Kerstmorgen, en de week
erna de Nieuwjaarssamenkomst. En ter geruststel-
ling voor diegenen die heel erg laat gaan slapen op



18

Oudejaarsavond…  de Nieuwjaarssamenkomst
begint om 11.00 uur. U kunt dus wat langer in bed
blijven liggen.

Bijbelgespreksgroep
En het nieuwe jaar is nog maar nauwelijks begon-
nen, of wij beginnen ook weer. Of, liever gezegd,
we gaan verder. Met het lezen en bestuderen van
het boek Jakobus. Op donderdag 5 januari komen
we bij elkaar, in de pastorie, om 20.00 uur. U bent
welkom.

Kerstmarkt
Gisteravond (ik schrijf dit op zaterdag 10 decem-
ber, dus ruim na de uiterste kopijdatum!) hadden
wij met elkaar een heel gezellige Kerstmarkt. We
mochten ons verheugen in veel mensen die heb-
ben genoten van alles wat er te doen was.
Fijn dat u er was, fijn ook dat velen van u de loterij
hebben mogelijk gemaakt door prijzen te doneren.
Daarmee hebben we vele anderen weer blij kun-
nen maken.
En als u er niet was….. dan hebt u echt iets gemist.
Volgend jaar hopen we u te ontmoeten.
En we kunnen met elkaar terug kijken op een fijne
Kerstmarkt die door de inzet van zeer velen tot
stand is gekomen (en het geldelijk resultaat is:
€ 1831,15! – red.)

Rest mij u allen heel goede Kerstdagen toe te
wensen. En, natuurlijk, Gods nabijheid in het nieu-
we jaar.

Vanuit de pastorie wens ik u Gods zegen toe.
Ds. Viola Huls

Kerkelijk Bureau
Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD,
e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl.
Ook is persoonlijk contact mogelijk via:

Kees Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD,
tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

▪ Kerkelijke Stand
[Deze rubriek wordt niet opgenomen in de websiteversie]

▪ Collecteverantwoording
Op 27 nov. Diaconie: Miss.wrk: Deurcoll.:
Dorpskerk € 214,65 € 170,22 €  77,55

Op 4 dec. Diaconie: PKN-past: Deurcoll.:
Antwoordkerk € 191,50 € 176,04 € 133,17

7 nov. De Sluis-HA: Kind. i/d Knel €  20,00
21 nov. Meeuwenhof-HA: Kind. i/d Knel €  11,45

▪ Giften (contant)
Diaconie
• algemeen:
€ 25,00 van NN via mw. Van Gemert
€ 10,00 van NN via ds. Huls
Kerk
• algemeen
€ 20,00 van NN via ds. Huls
€ 25,00 van NN via mw. Van Gemert
€ 10,00 van NN via ds. Huls
€ 5,00 van N.N. via mw. Y. de Jong
▪ ‘kerkjes’
november: € 4,80
Zending
• Zendingsbussen
november Dorpskerk - € 8,81

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
_________________________________________

Uit de Protestantse Kerk

(Bron: www.protestantsekerk.nl’)

Nieuwe kerk in Hoek
Op 9 december opende de protestantse gemeente
Hoek de deuren van het nieuwe kerkgebouw. Het
aangezicht van de Zeeuwse gemeente is met de
nieuwe kerktoren (en klok) weer vertrouwd.
Synodepreses ds. Karin van den Broeke was aan-
wezig bij de opening: “De kerk brandde tot op de
grond af. Maar daarmee was de gemeente niet
weg. Integendeel. Inmiddels staat er een nieuw
gebouw. Een toren die weer hoopvol naar de he-
mel wijst.”
_________________________________________
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Rooms-katholieke Parochie
HH Nicolaas Pieck en gezellen

Gegevens andere deelparochies
Pastorale Team
Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag)
Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag)
Pastoraal werker: pastor Desiree Bühler.

Parochiebestuur
Pastoor S.F. Bladowski (voorzitter en moderator);
dhr. V. Blomjous, vice-voorzitter;
mw. E. Boender, secretaris;
dhr. C. van Steijn, penningmeester a.i. en leden:
dhr. I. Banusic (bouwzaken), dhr. D. Borsboom
(communicatie) en mw. S. Blanken.

Bisdomkerk
• ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van
Gorcum, De Rik 5, Brielle
Postadres: Postbus 268, 3230 AG  Brielle
Open: op afspraak.
Contact: dhr. F. Verwater, telefoon 0181-624639,
mobiel: 06-27460401, e mail: ferry@verwater.nl.

Deelparochies
• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
- ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ
Rhoon, tel. 010- 5015284,
e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur

• Brielle - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC  Brielle,
tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl
website: www.rkparochiebrielle.nl
Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur

• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’
Opzoomerlaan 110, 3221 AP  Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur.

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE  Rozenburg
Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg,
tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl,
Vieringen: di. 19:00 uur, za. 19:00 uur

• Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15,
3206 LA  Spijkenisse, tel. 0181-638109
email: secretariaat @ felicitaskerk.nl
website: www.felicitaskerk.nl
Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten.
Openingstijden en telefoonnummers:
plaats: tijd: dag: tel.:
Rozenburg *): geen; b.g.g. 215535
Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142
Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574
Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115
Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284
Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur

en overig telefonisch 638109
*) telefoon: kengetal 0181
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Is er plaats?
In de vier zondagen voor de kerst bereiden we ons
voor op de komst van het Kind met kerst. Maar
waarop bereiden we ons nu eigenlijk voor in de Ad-
vent. Wat betekent de komst van het Kind?

In het evangelie dat we in de kerstnacht lezen staat:
“en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voer-
bak, omdat er geen plaats voor hen was in het gas-
tenverblijf”.

Er staat met zoveel woorden “omdat er geen plaats
voor hen was”. Hoe actueel is dat ook in deze tijd.
Mensen zijn op de vlucht voor oorlog in hun geboor-
teland. Op de vlucht door honger. Uitziend naar een
menswaardig bestaan. Ze verlaten hun land niet uit
weelde. Waarschijnlijk met heel veel tegenzin. Wie
gaat er immers vrijwillig op pad met zoveel ontberin-
gen en onzekerheid in het verschiet?

Ook Maria en Jozef gingen niet vrijwillig op pad. Ze
werden daartoe verordend door keizer Augustus.
Liever waren ook zij thuisgebleven om in alle rust,
thuis, het Kind te ontvangen.  Aangekomen in
Bethlehem bleek er geen plaats voor hen.

In de Advent bereiden ook wij ons voor op de komst
van het Kerstkind. En daarbij is aan ons de vraag: “Is
er plaats in ons leven voor het Kerstkind? Voor
Christus?”
Elke dag opnieuw mogen wij voor Christus in ons
leven kiezen. Om de vredevorst in ons midden een
daadwerkelijke plek te geven. Om Christus die ons
de barmhartigheid voorleefde te volgen. Om met zijn
ogen en hart om te zien naar onze naaste ver weg
en dichtbij.

Laten we met kerst, meer dan ooit, plaats maken
voor het Kerstkind. En door Hem voor al die men-
sen: daklozen, gevangenen, vluchtelingen, eenza-
men. Al onze naasten.

Opdat wij elkaar oprecht een Zalig Kerstmis kunnen
wensen.

Namens het pastorale team,
Desiree Bühler, pastoraal werker.
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Hoogvliet / Pernis

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

PASTOR
Pater: Y. Konchenko,  Jan van Almondestraat 63, 3176
VA  Poortugaal (op woensdag afwezig);
tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk:  Parelvissersstraat  131,   3194  JL.
Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij
open voor rust, gebed, stilte en meditatie op:
maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden:
maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur;
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

BESTUUR
Beheercommissie Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB
Hoogvliet, tel: 4382325. e-mail: leon_janssen @ zonnet.nl;
overige leden: mevrouw Norayda Maduro en de heren
Nico Bijlsma, Theo van Schöll, Wout Tempelaars en.
Wim Middendorp.
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochie-
secretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Bankrekeningen: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.
Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

ZIEKENCOMMUNIE
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucha-
ristieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch
graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat
ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pas-
toraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U
kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater
Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Vieringen in de
Mariakerk

Zo. 18 dec.: Vierde zondag van de Advent.
9.30 uur Woord- en Communieviering met

samenzang.
Voorganger: mw. D. Bühler
Koster: dhr. L. Janssen
Lector: mw. L. Janssen-Impens
Collectanten: mw. van Oossanen, dhr. Broun
Intenties: dhr. Sendly “Yuchi” Felicia, dhr.
Thomas Johannes Joosen,  dhr. en mw. Schoop
en kinderen, genezing mw. Miller.

Ma. 19 dec.: 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 22 dec.: 10.00 uur Eucharistieviering.

Za. 24 dec.: Kerstmis – Geboorte van de Heer.
Heilige Kerstavond.
18.00 uur Kerstspel.
19.30 uur Eucharistieviering m.m.v.
Servaaskoor.

Priester: pater P.H. van der Veer
Koster:
Lector: mw. v.d. Ende
Collectanten: dhr. Boef, mw. van Oossanen, dhr.
en mw. Ayranci
Intenties: mw. Divera Kamp-Boon, mw. Anna
Maria Mötter-van Schöll, dhr.
Rudolf Lekahena, dhr. en mw. Hendriks-Horning,
Barry Westdijk, uit dankbaarheid.

Zo. 25 dec.: Kerstdag.
9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor
Maria.
Priester: pater Y. Konchenko
Koster: dhr. Papiz
Lector: lid van het koor
Collectanten: mw. Borges, mw. Plantyn, dhr. en
mw. de Groen
Intenties: mw. Lies Tijhuis-Luttikhuis, dhr.
Sendly “Yuchi”Felicia, dhr. Thomas Johannes
Joosen, mw. Petronella Heijnen-Bastiaanse.

Ma. 26 dec.: Tweede Kerstdag.
GEEN Eucharistieviering.

Do. 29 dec.: 10.00 uur Eucharistieviering.
Intentie: mw. Myrna Merarda Matos-Lauffer.

Zo.  1 jan.: Heilige Maria, moeder van God –
Octaafdag van Kerstmis.

11.00 uur Eucharistieviering met samenzang.
Priester: pater Y. Konchenko
Koster: dhr. L. Janssen
Lector: mw. L. Janssen-Impens
Collectanten: dhr. en mw. Ayranci, dhr. en mw.
Van Dam.
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Ma.  2 jan.: HH. Basilius de Grote en Gregorius
van Narianze, bisschoppen en kerkleraren.
10.00 uur Eucharistieviering.

Do.  5 jan.: 10.00 uur Eucharistieviering.

Vr.  6 jan.: 10.30 uur Woord- en Communie-
viering in de Kulk.

Zo.  8 jan.: Openbaring des Heren.
9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch

Koor 'Maria'.
Priester: pater P.H. van der Veer.

Uit de parochie

Dagen om te vieren
▪ Verjaardag 80 jaar en ouder
19 dec. Mw. H.C. van der Velden-van Toledo,

Sara Burgerhartweg 117, 3193 TB
21 dec. Dhr. P.C.M. van Elk.

Ondersim 53, 3192 GH
21 dec. Mw. W.A. Kabel-van Steijn,

Toscalaan 808, 3194 BT
22 dec. Mw. J.C.V.M. Scheers-Ooms,

Cloese 129, 3191 EC
23 dec. Dhr. G.C. de Jonge,

Ondersim 103, 3192 GH
23 dec. Mw. E. Janssen-Hoogerbrugge,

Marthalaan 2, 3194 EH
24 dec. Mw. H. Kreukniet-Schmiedjell,

Speerreep 83, 3192 PH
25 dec. Mw. M.T. van Zanten-Klerks,

Puitstraat 165, 3192 SH
26 dec. Dhr. L.J. Muris,

Klaasje Zevensterstraat 356, 3193 TW
27 dec. Mw. M.E. van der Vliet-van Gils,

Gustaaf Gelderpad 37, 3191 AC
31 dec. Mw. E. Langenberg-Vermaas,

Lidewijdestraat 21, 3193 PN
31 dec. Dhr. C. Mirrer, Prikkorf 84, 3192 ZC
1 jan. Dhr. J.W. Hoogteijling,

Nieuwe Wetering 100, 3194 TB
1 jan. Dhr. W.J. Radder, Bernagie 16, 3191 JS
2 jan. Mw. W.C. van Elsen-Verhart,

Keizersmantelweg 123, 3192 VZ
2 jan. Mw. A.F. Lebacs,

Ruitwagen 149, 3192 DE
2 jan. Dhr. H.J. Bogaarts,

Puitstraat 249, 3192 SJ
3 jan. Mw. A.W.M. Hebing-van den Meiracker,

Keizersmantelweg 143, 3192 VZ
3 jan. Mw. J.V. Wieland-Hamerlinck,

Park Vossendijk 371, 3192 XG

3 jan. Mw. C. Scheffers-Boot,
Kruisnetlaan 492, 3192 KE

4 jan. Mw. J.W. van Loon-van Hassel,
Prikkorf 186, 3192 ZD

6 jan. Dhr. J.W. Romijn, Horsweg 148, 3192 EE
6 jan. Mw. W. Dammann-Bezem,

Puitstraat 143, 3192 SH
6 jan. Dhr. G. Winkels, Klencke 407, 3191 VV
7 jan. Dhr. H. Moerman, Kaneelhof 71, 3193 JB
8 jan. Mw. M. de Jonge-’t Mannetje,

Ondersim 103, 3192 GH

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en
wensen u een fijne dag.

Zieken
Mw. M. Boef, wonende in de Hooge Werf, Poortu-
gaal, is na een ongelukkige val opgenomen in de
Breede vliet. Ze zal daar zeker tot begin januari
moeten verblijven.
_____________________________________

Oudejaarsavond
’t Is vijf voor twaalf, we zitten stil te wachten
totdat de klok het jaar zal laten gaan.
Voorbije jaren komen in gedachten,
herinneringen sluipen langzaam aan.

’t Is vier voor twaalf, dit jaar ius heen gevlogen.
Waarom gaan jaren thans zo snel voorbij?
De tijd is immers zonder mededogen,
hij stuwt ons verder zonder medelij.

’t Is drie voor twaalf,, ze zijn niet te verdringen
de ‘beelden van vroeger’ is geweest:
aan jeugd en vrolijkheid en blijde dingen,
aan liefde en aan goedheid nog het meest.

’t Is twee voor twaalf, ik reis door het verleden
en zie mijn kinderen, nog klein en zonder zorg,
de avonden, ’t gebedje dat zij deden,
het huis dat alle liefde in zich borg.

’t Is één voor twaalf, ik heb mezelf hervonden
op deze laatste avond van het bjaar.
De wijzer draait nog enkele seconden.
Ik kom nog net met mijn gedachten klaar.

Twaalf uur, ik hoor de korte zware slagen,
een jonge stem leest uit Gods heilig woord:
“vrees niet, want Ik ben bij u alle dagen
totdat Ik kom” – ik kan weer rustig voort.

_____________________________________
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Klusjes?  Graag!
Heeft u kluswerk voor binnen en buiten dan kunt u
bellen met de heer Jasja Arzumanian,
telefoon 4720068 of 06-51019423.

IETS TE VIEREN ?
De Aanbouw
Achterweg 12, Hoogvliet
Telefoon 010-4169044

Reserveringen:
tel. 06-28608910
of per e-mail:
sjanie.spruyt@
gmail.com
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KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

● KERKELIJK
DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE
Secretaris: mw. L. Kerstens-van der Schoor,

Serpelingstraat 57, 3192 LB, tel. 4169390,
e-mail: c.kerstens2 @ chello.nl

PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET
Voorzitter: ds. R.J. Wilschut,

Aalkaar 10, 3192 SB,telefoon 4165513.
Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu,

H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067;
e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com.

Penningmeester: mw. J.H. Remie,
Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

‘DE ZONNEBLOEM’,  Afdeling Hoogvliet.
Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburg,

Schout Janszpad 10, 3191 HD, tel. 4723828.
Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden,

Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996.
Penningmeester: dhr. A. Wakkermans,

Schout Janszpad 14, 3191 HD, tel. 06-13046541;
bankrekening: NL52INGB0000116260.

● MAATSCHAPPELIJK
KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM
Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen
naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99
en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND
Voorz.: B. van Hamburg, Klaasje Zevensterstraat 38,

3193 TW, tel. 4168181,
e-mail: basvanhamburg @ hetnet.nl.

STICHTING  MAATSCHAPPELIJK  WERK
Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128;
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS
p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 010-760 22 33;
maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur;
e-mail: swhp @ hotmail.nl

STICHTING  THUISZORG  ROTTERDAM
Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begelei-
dende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor
de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau.

Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ
Rotterdam, tel. 282 69 99; fax:  282 60 01.
Klantenservice: tel. 282 60 00;
e-mail: klantenservice @ tzr.nl.
Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.
Website: www.thuiszorgrotterdam.nl

WELZIJN HOOGVLIET

De gegevens die hier voorheen stonden bleken al enige
tijd onjuist.
Stichting Welzijn Hoogvliet is met andere organisaties
opgegaan in een nieuwe Stichting ‘Eigen Koers’.

telefoon: 010-8208873
e-mail: info@eigenkoershoogvliet.nl
website: www.eigenkoershoogvliet.nl

Ondanks herhaalde navraag beschikken we op dit mo-
ment niet over meer recente gegevens.

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH
Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn
met de ziekte kanker en hun naasten

Gebbeweg 14-16, 3192 GE - boven
Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur.
Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315;
e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee: € 23,00 per kalenderjaar (2016)
(Lopend jaar per: 1 april: € 16,00; 1 juni: € 11,00; 1 september: € 6,00; per 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. ...............................................................




