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L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB,
tel. 4382325;
C. Kreft, Viskaarweg 137, 3192 DM
tel. 4383318;
W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT,
tel. 4168663;
C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD,
tel. 4161303.

Administratie:
Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
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Betalingen aan:
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zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni

Job 38:1-15
Job 38:16-30
Job 38:31–39:12
Job 39:13-30
Job 40:1-14
Job 40:15-24
Job 40:25–41:26

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli

Job 42:1-17
Marcus 4:21-34
Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-34
Marcus 5:35-43
Psalm 123

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli

Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Efeziërs 1:1-6

zondag
maandag

15 juli
16 juli

Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1:15-23

Orgelagenda

Abonnementenadministratie:

Toegang vrij, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen voorbehouden.
Eventuele – onvoorziene – wijzigingen:
zie de orgelagenda op: www.rotterdamorgelstad.nl

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

▪ Dinsdag 26 juni – Laurenskerk, 12.45 uur
Orgelpauzeconcert - Geert Bierling.
▪ Zaterdag 30 juni – Goede Herderkerk, Schiebroek. 15.00 uur. Arjan van der Giessen, orgel en
live painting door Iddo van der Giessen.
▪ Dinsdag 3 juli – Laurenskerk, 12.45 uur
Zomermarktconcert – Anton Doornhein.
▪ Dinsdag 10 juli – Laurenskerk, 12.45 uur
Zomermarktconcert – Geerten van de Wetering.
▪ Zaterdag 14 juli – Pelgrimvaderskerk, 14.00 uur
Wensconcert door Gerard van der Zijden.

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 persoonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de
regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnementenadministratie en de adressering van de kerkbladen.
De administratie wordt vijf jaar bewaard.

____________________________________

________________________________________
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‘Heer leer ons bidden’ ...... een kaarsje opsteken is ook bidden
Het is zomer, eindelijk? Nou niet vanwege het weer, want we mogen zeer zeker niet klagen over het
prachtige weer in de lente. We kunnen alleen maar hopen dat de zomer ook veel mooie dagen in het
verschiet heeft.
De jongeren van het Voortgezet Onderwijs krijgen deze dagen te horen of zij direct geslaagd zijn of nog
hertentamen moeten doen. Een spannende tijd, maar ook een vreugdevolle met al die tassen die samen
met de Nederlandse Vlag buiten worden opgehangen.
Ik denk vooruit aan de tijd die komen gaat. Zomertijd / vakantietijd, een tijd van ‘op adem komen’, want dat
is volgens mij de bedoeling van vakantietijd.
Sommigen zoeken die rust in verre landen, anderen blijven dicht bij huis, een groot aantal blijft gewoon
thuis. Soms omdat er géén geld is om te reizen, maar soms ook gewoon omdat men niet zo nodig hoeft.
Lekker thuis blijven is ook fijn. Maar dan nodig ik u uit om dan juist andere dingen te doen. Wandelen, een
kerk bezoeken.
Of als uitdaging om naar uw gebedsleven te kijken. Ik merk zelf vaak dat door de hectiek van het dagelijkse
leven ‘praten met God’ er wel eens bij inschiet. Daarom dacht ik het pastorale stukje te schrijven over bidden. Het begon voor de leerlingen van Jezus ook op een eenvoudige manier. In Lucas 11, 1: Eens was Jezus aan het bidden en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei één van de leerlingen tegen Hem “Heer leer
ons bidden”, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Nu weten we niet hoe Johannes bad
en het zijn leerlingen leerde. Maar Jezus gaf ons toen het Onze Vader. Maar dat is natuurlijk niet de enige
manier die we hebben om te bidden. We kunnen dat op heel véél verschillende manieren doen.
Maar de allereerste vraag is Wat is bidden?
Voor mij is bidden, praten met God. En dat kunnen we op heel
verschillende manieren doen. Zoals wij praten met mensen via de
telefoon, via WhatApps, SMS, Facebook of Instagram, maar ook
gewoon via een geschreven brief. Ieder kiest hierbij zijn of haar
eigen weg. Maar wanneer u met God wilt praten, gaat u bidden.
Praten met God om Hem te vertellen wat u meemaakt, waar u
verdriet van hebt of waar u vreugde aan beleeft. We kunnen dat
met een regulier gebed doen zoals het Onze Vader. Veel katholieke mensen bidden regelmatig (sommigen zelfs dagelijks) de
Rozenkrans. U kent vast wel die ketting met 60 kralen die staan
voor een aantal Onze Vaders en 50 Weesgegroeten. Door te bidden bouwen we een relatie op met God. Bidden is wezenlijk ‘ontmoeting’. En een relatie met mensen bouwen we op door met hen
in gesprek te gaan. Zo gaat dat ook bij God. Hij hoort graag van ons.
Bidden kunnen we op heel verschillende manier doen:
▪ via gebeden zoals eerder genoemd, de reguliere gebeden.
▪ zelf bid ik graag het getijdengebed mee van de kloosterlingen. Die dagelijks 3-5 of 7 maal naar de Kapel
gaan om met elkaar te bidden.
▪ via Iconen, weliswaar is dat van een andere traditie. Maar een icoon is een doorkijk naar het goddelijke.
Die kunnen inspireren en zo kom ik makkelijker met God in gesprek.
▪ via muziek. Hoeveel mooie muziek is er niet, of mooie liederen met inhoud.
▪ we kunnen soms ook bidden zonder woorden. Gewoon in een stille omgeving,
▪ een kaarsje branden. Dat roept vaak iets bij mensen op.
▪ we kunnen ook bidden door een kaarsje op te steken. Dat kan in een kerk bij Maria of Onze Lieve Heer.
Dat kan ook thuis op het moment dat u eventjes met God wil spreken.
▪ Bidden met de psalmen. In de Bijbel staan er 150 van verschillende aard. We pakken diegene waar we
op dat moment behoefte aan hebben. Psalmen drukken alles uit wat een mensenhart kan beroeren (loven,
klagen, haten, vloeken, vertrouwen, vriendschap etc.).
Ik nodig u uit om de komende tijd naar uw gebedsleven te kijken en welke vorm bij u het beste past. God is
altijd aanwezig. Of dit nu ’s morgen vroeg is of ’s avonds laat. Ik wens u allen een hele goede en mooie zomer/vakantietijd toe,
Fred Wijnen.
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KERKDIENSTEN

ZONDAG 24 JUNI 2018

ZONDAG 8JULI 2018

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Talitha van Kralingen
Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice'
Afscheid kindernevendienst
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Carin Langbroek
Kinderoppas: Aukje Kempff

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders,
eucharistieviering
m.m.v. Antilliaans koor
'Mansaheronan di Pas'
Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur Pater Y. Konchenko,
eucharistieviering
met samenzang
Kinderwoorddienst

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

COLLECTEN:

COLLECTEN:

Prot.

Prot.

R.K.:

1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

R.K.:

1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
Eigen parochie

Vooruitblik:

ZONDAG 1 JULI 2018

ZONDAG 15 JULI 2018

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
m.m.v. Maleise zanggroep
dienst van Schrift en Tafel
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf
Kinderoppas: Karlijn Huiting

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)
10.00 uur Ds. V.E. Huls
Koffiedrinken na de dienst
Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur Pastoor W.E.F.M. Froger,
eucharistieviering
m.m.v. Antilliaans koor
'Mansaheronan di Pas'
Jubileumviering pastoor Froger
50 jaar priester

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.30 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders,
eucharistieviering
met samenzang
Kinderwoorddienst
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------

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

COLLECTEN:
Prot.
R.K.:

COLLECTEN:

1. Diaconie
2. Kerk
HA: KiA - Kinderen in de Knel
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Prot.
R.K.:
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1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
Eigen parochie

Donderdag 5 juli
19.00 uur Antwoordkerk. Gebedsgroep (P).
20.00 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen (K).
Vrijdag 6 juli
19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).
20.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor
Hoogvliet' voor DRIE weken (O).
Maandag 9 juli
20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K).
Woensdag 11 juli
19.00 uur. Mariakerk. Oecum.Taizéviering (O).
Zondag 15 juli
10.30 uur Mariakerk. Receptie pastoor Froger –
50 jaar priester (K).

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’)

In het ziekenhuis/verpleeghuis

‘Open kerk’
Mariakerk: maandag - vrijdag 9.30 - 11.30 uur
• Na elke dienst
Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken
Antwoordkerk: koffiedrinken

Ikaziaziekenhuis
(Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. J.G. Wensveen-Stoks
Zorghotel Aafje bij Maasstadziekenhuis

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

(Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam)

Dhr. L.H. van Winkelhof, Bovensim 208
Verzorgingshuis 'Simeon en Anna'

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 Antwoordkerk. Dorpskerkkoor

(Strevelsweg 350, 3075 BH Rotterdam)

Mw. J.M.A. Wamsteeker
Zorgcentrum ‘Tussendael’
(Charloisse Lagedijk 951, 3084 LD Rotterdam)

Dhr. J.J.F.H. van Geijn
Dhr. G.P.J. Kabel

Meeuwenhof

Actueel

De maandsluiting zal worden gehouden in zaal 1
op donderdag 28 juni om 18.30 uur. Voorganger is
pastor Harm Jansen. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom, ook op de koffie na
afloop.

Zaterdag 23 juni
19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).
Zondag 24 juni
11.00 uur Mariakerk. Afsluiting Eerste H. Communie (K).
Dinsdag 26 juni
19.00 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).
Woensdag 27 juni
20.00 uur Antwoordkerk. Moderamen van de
kerkenraad (P).
Donderdag 28 juni
18.30 uur Meeuwenhof, Koerzaal. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O).
Zaterdag 30 juni
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommelmarkt ten bate van het diacon
Volgende keer: 25 augustus.
Maandag 2 juli
10.45 uur Mariakerk. Pastoraatsgroep (K).
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
Woensdag 4 juli
10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O).

Kerkdiensten Siloam / Westerstein
• Siloam

Zondag 24 juni
10.30 uur dhr. F. Bartels
Zondag 1 juli
10.30 uur dhr. T. van Staveren
Zondag 8 juli
10.30 uur mw. M. Peek
Zondag 15 juli
10.30 uur ds. E.A. Bos

• Westerstein

Dinsdag 3 juli
11.00 uur dhr. G. Vonk
_________________________________________
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Ben je wel eens op een bruiloft geweest? En waren daar ook bruidsmeisjes bij?
Jezus vertelde een verhaal over TIEN bruidsmeisjes; je ziet ze op de plaatjes hieronder.
Zoek jij de tien verschillen tussen de plaatjes?
Veel succes!
Het verhaal staat in de bijbel in Matteüs 25:1-13

Groetjes
Susanne en Dineke
6

gesubsidieerd, maar alles wat te maken heeft met
de christelijke identiteit wordt niet gesubsidieerd.
Het geld dat wordt opgehaald is bedoeld voor de
volgende activiteiten bij De Hoop:
▪ Pastoraat: gesprekken, conferenties en uitdelen
van bijbels.
▪ Werkervaringsplekken: op weg naar een plaats in
de samenleving.
▪ Ervaringsschool: levenservaring benutten om lotgenoten te helpen.

Dank

Als u meer informatie wilt over het sportieve deel of
het goede doel kijk dan op: www.cycleforhope.nl.
Graag wil ik u vragen mij te sponsoren bij deze sportieve uitdaging om zo vooral de cliënten bij De Hoop
te helpen. Dit kan door een donatie te doen op mijn
persoonlijke actie pagina:
www.cycleforhope.nl/actie/arnold-huiting-2.
Bij voorbaat dank voor uw donatie.

Langs deze weg willen wij de Protestantse Gemeente hartelijk bedanken voor het bezoek en de
mooie plant die wij kregen voor ons 55 jarig huwelijk.
Ook allen die ons een kaart stuurden, hartelijk dank
daarvoor.
Corrie en Piet ’t Hoen.

_________________________________________

Cycle For Hope Rondje Nederland
In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met
privacygevoelige gegevens uit beide kerken bijeen gezet
op dit gezamenlijke Tussenblad.
In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door een afbeelding.

Dit jaar doe ik, Arnold Huiting, voor de 3 keer mee
aan de Cycle For Hope Rondje Nederland. Dit betekent dat ik samen met de andere personen uit het
team ‘Zuid Holland’ (13 fietsers en 10 begeleiders)
een estafette ga doen van 1200 km fietsen in 48 uur.
Het team wordt opgedeeld in 3 sub-teams, ieder
sub-team rijdt 4 keer een rit van 100 km en er zit 8
uur tussen iedere rit. Tijdens deze 8 uur word je door
de begeleiders naar de start van de volgende rit, 200
km verderop, gebracht. Je probeert in deze tijd zo
veel mogelijk te rusten.
de

De teams beginnen op donderdagmiddag 21 juni in
Dordrecht; team Zuid Holland start om 15:20 uur met
als bestemming Kamperland. Vervolgens rijden we
naar Etten-Leur, Vessem,
Vilt, Grubbenvorst, Beekbergen, Ambt Delden, Gees,
Drachten, Julianadorp en
Noordwijk om uiteindelijk op
zaterdagmiddag 23 juni tussen 15:00 en 17:30 uur
weer in Dordrecht bij ‘de Hoop’ aan te komen. Iedere kleur staat voor een sub-team, ik rij zelf in subteam 3, kleur blauw (dat is de donkerste lijn, want
we drukken niet in kleur – red.

Antwoordkerk

Dit alles doe ik niet alleen voor de sportieve uitdaging, maar vooral om geld in te zamelen voor het
goede doel: “Stichting De Hoop”. Dat is een christelijke instelling die kinderen, jongeren en volwassenen helpt bij hun strijd tegen verslavings- en psychische problemen. De behandeling hiervan wordt

Voormalige Vaste Burchtkerk
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Protestantse Gemeente
te Hoogvliet

• Pastoraal ouderlingen voor
De Kulk:
vacature
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. van Reede van Oudtshoorn,
tel. 06-44222119
Westerstein: mw. A.M. Kloeg-Trachsler, tel. 4387518
vacature
COLLEGE VAN DIAKENEN
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter: A. van Veelen, H.M. van Randwijkpad 18,
3191 BD, tel. 4382067;
e-mail: arievanveelen54@gmail.com
Secretaris (wnd.): W.L.A. Snel, Speerreep 48, 3192 PJ,
tel. 06-51485244. e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.
Penningm.: mw. W.M.Th. Bierenbroodspot-de Jongh,
Heersdijk 81, 3194 KA, tel. 4163504,
e-mail: wmtbier @ hotmail.com

ADRESGEGEVENS

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Dorpskerk
tijdelijk
buiten gebruik

Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
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: l.tims @ telfort.nl
Bijdragenadm.: mw. Th.F. Hendriks Berendsen,
Kapershoekseweg 6, 3191 GN, tel. 4386132,
e-mail: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl
Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA,
tel. 4383481; e-mail: w.b.stout@kpnplanet.nl.

Antwoordkerk
Kruisnetlaan 200
tel. 416 33 69

KERKENRAAD
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter:
R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB,
tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ telfort.nl
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.

Bankrekeningen
● Diaconie:
▪ algemeen NL10 INGB 0000079089 en
NL76 RABO 0329502158; bij giften – ook voor zending –
graag het doel erbij vermelden.
▪ Noodfonds: NL87 INGB 0000225337

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (inclusief
de Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en
Westerstein.

• Kerk:

▪ algemeen (betalingen) NL19FVLB 0227 156 021;
▪ voor girale collecten: NL30 FVLB 0227 140982
▪ Actie Kerkbalans – nieuw bankrekeningnummer:
NL30 FVLB 0227 120515 (Prot. Gemeente Hoogvliet);
e-mailadres: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

• 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 Rietplaat, Siloam en Westerstein).

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.

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en
• voor verzoeken om pastoraal bezoek:
mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN,
tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.
•

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.

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
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• Dorpskerk
Tot 1 september buiten gebruik wegens verbouwing.
• De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044.
▪ Inl. en res.: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-28608910, bgg
06-21653158; e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

Collecten
1 juli – PKN: Jeugdwerk

Met de klas naar de kerk
Het vraagt soms veel geduld om een goede relatie
op te bouwen tussen kerk en school.
Sommige leerkrachten en directeuren hebben niets
met de kerk. Christelijke leerkrachten en ouders
willen zich meestal graag inzetten voor activiteiten
rond kerk en school.
JOP, Jong Protestant steunt kerken en scholen
door kennis uit het hele land rond het thema Kerk
en School te bundelen en samen met hen initiatieven en activiteiten te ontwikkelen om contact tot
stand te brengen.
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op
NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Hulpverlening

• Autodienst
J.S. Heutink, Pending 18, 3191 HM, tel. 06-82457044.
• 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 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.

Bij de dienst
Op 1 juli hebben we een bijzondere dienst. Niet
alleen omdat we het Heilig Avondmaal zullen vieren. Maar ook omdat we een bijzondere groep in
ons midden hebben.
Het is al heel erg lang een grote wens van Joop
Papilaja om een keer in de kerk met een aantal
mensen te zingen. En wat is het fijn om u te kunnen vertellen dat deze wens op 1 juli in vervulling
zal gaan.
Familie van hem, uit Papua, zal samen met hem
een muzikale bijdrage leveren in onze samenkomst
op deze zondag. Ze zingen in het Maleis, en er is
vertaling op de beamer. Het spreekt vanzelf dat we
met elkaar erg uitzien naar deze dienst.
Weet u van harte welkom.

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 24 juni: mw. Reede van Oudtshoorn, mw. Van
der Werff; lector: ...
Op 1 juli: mw. Kloeg, mw. Van der Maar, mw. Kerstens, dhr. Snel (tevens lector).
Op 8 juli: mw. Reede van Oudtshoorn, mw. Bierenbroodspot; lector: dhr. Heutink.

Ik wens u Gods zegen toe
Ds. Viola Huls.

Autodienst

Organisten
24 juni: dhr. Meyboom
8 juli: dhr. Van Dam

Iedere zondagochtend staat een groep van
ongeveer tien vrijwilligers klaar om mindervalide
gemeenteleden thuis op te halen om naar de kerk
te brengen. Na de dienst worden deze
gemeenteleden ook weer thuisgebracht.
Voor de rijders wordt aan de hand van de
opgegeven beschikbaarheid een rooster voor een
aantal maanden opgesteld.
Het zal duidelijk zijn, dat hoe groter de groep rijders
is, hoe minder vaak een beroep gedaan wordt om
te rijden.

1 juli: dhr. Mout

Welkom- en kosterdiensten
24 juni: welkom – mw. Huiting, dhr. Lolkema; kosters - mw. De Blois, dhr. en mw. Huiting.
1 juli: welkom – mw. Oorebeek, mw. Van Opdorp;
kosters - dhr. en mw. Kerstens.
8 juli: welkom – dhr. Snel, mw. Groeneveld; kosters
- mw. De Blois, dhr. en mw. Huiting.
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Ik doe hierbij een oproep aan gemeenteleden de
ploeg rijders te komen versterken.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd
zich bij mij te melden. Dat kan op meerdere
manieren: na de dienst tijdens de koffie;
telefonisch:
06-82457044
of
per
e-mail:
heutink1952@live.nl.

In Memoriam
Johanna Hendrika Remie
Op 7 juni overleed op de leeftijd van 84 jaar Johanna Hendrika (Jo) Remie. Zij woonde de laatste
tijd in de Meeuwenhof. Mijn beeld van haar is dat
van een stevig mens, iemand die sterk in haar
schoenen staat. Misschien lichamelijk niet altijd
sterk, maar dat was haar heel lang niet aan te zien.
Je dacht altijd dat ze alles wel voor elkaar kon krijgen als je het haar vroeg en dat was eigenlijk ook
wel zo. Pas later bleek dat ze lichamelijk helemaal
niet zo fit was als het wel leek. Ze moest zich zelf
veel meer in acht nemen dan dat je van de buitenkant af zou vermoeden.
Het heeft haar altijd moeite gekost om aan anderen
te laten zien wat haar bezighield. Ze kon heel makkelijk van onderwerp veranderen als dat haar uitkwam, en als je niet heel erg oplette had je het niet
eens in de gaten. Toch heeft ze zich wel laten kennen, namelijk als een mens die zich heel graag
voor een ander inzet, die hulpvaardig is en er veel
voor opzij zet om het jou een beetje lichter te maken. Zo heb ik haar leren kennen.

Jan S. Heutink.

Ze heeft 40 jaar gewerkt op de administratie van de
Johannes Drostschool, haar eigen huishoudschool.
Ze was er trots op dat ze dat werk zo lang en met
zoveel inzet heeft kunnen doen, ze vertelde er
graag over.
Zij was als enige van haar gezin kerkelijk betrokken
geraakt, zo vertelde ze. Dat was voor haar de
nuchtere constatering, dat het nu eenmaal zo was
en dat er daardoor ook wel dingen waren die ze
met haar zussen niet zo goed kon bespreken. Gelovig zijn betekent dat je een bepaalde mindset
hebt over ethische en emotionele zaken, waardoor
je net in een andere toonaard spreekt.

Als plaatselijke kerkelijke gemeenten willen we ook
solidair zijn met andere gemeenten en zo er voor
elkaar zijn. En wel in heel concrete zin. Een plaatselijke gemeente kan tijdelijk wat extra geld nodig
hebben. Bijvoorbeeld voor het opzetten van pastoraat in een nieuwbouwwijk of voor een noodzakelijke verbouwing van het kerkgebouw.
Uit de Solidariteitskas worden ook het pastoraat
voor doven, voor studenten en voor de binnenscheepvaart gesteund.
In gevallen, waar in een gemeente of sector de
eigen financiële middelen (even) tekort schieten,
kan een beroep worden gedaan op de Solidariteitskas.

Dat Jo in haar jonge jaren al naar de kerk ging
kwam door haar vriendin van toen, die tot het laatste moment ook vriendin is gebleven. Ze heeft haar
zussen wel meegenomen naar de zondagsschool
en naar de club in de tijd dat ze daar zelf leiding
aan gaf. In haar slaapkamer hing trots het certificaat van haar belijdenis. Dat mocht iedereen die
daar kwam zien. Want ze kwam er graag voor uit
dat geloof en kerk voor haar van groot belang waren. De hulpvaardige vrouw die zij was, die nooit
een partner voor het leven heeft gevonden met wie
ze alles had kunnen delen, vond in het kerkenwerk
wat ze nodig had om op te bloeien en zichzelf helemaal te geven.

De Protestantse Kerk vraagt van elke gemeente
hiervoor een ‘verplichte’ bijdrage per belijdend lid.
Wij vragen aan onze leden een bedrag van € 10,00
en wat meer ontvangen wordt dan nodig voor de
afdracht komt ten goede aan onze eigen gemeente. Inmiddels hebt u de brief hierover ontvangen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw solidaire bijdrage.

Toen zij jong was heeft ze heel veel reizen gemaakt: Noorwegen, Spanje, Joegoslavië, Oostenrijk, Zwitserland - ze is er allemaal geweest en op
nog wel meer plaatsen. Lezen, puzzelen en spelletjes doen hoorden er voor haar vanzelf bij.
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Kaarten maken en bloemschikken waren bezigheden die haar heel veel plezier bezorgden. Maar
boven alles heeft ze zorgzaam de handen uit de
mouwen gestoken als dat nodig was, van de zorg
voor haar eigen moeder tot aan het helpen van
medebewoners in de Meeuwenhof.

-organisaties ondersteunen in hun activiteiten die
gericht zijn op kwaliteitsverbetering van leven.
Behalve die financiële relatie is er ook een relatie
van verbondenheid. Wij willen zorg dragen voor
elkaar, leren van elkaar. Daarom steunt Kerk in
Actie bijvoorbeeld ook uitwisselingsprogramma´s,
zodat er over en weer contact ontstaat. Ook probeert Kerk in Actie bewustwording tot stand te
brengen, bij kerken en overheid, als het gaat over
onderwerpen als mensenrechten, eerlijke handel,
schuldenproblematiek. Daarom organiseert Kerk in
Actie jaarlijks campagnes en doen we aan beleidsbeïnvloeding om onderwerpen bij onze overheid
onder de aandacht te brengen.

Jo had haar uitvaart zelf grondig voorbereid. Behalve de liederen vond ze ook dat het bijbelgedeelte moest handelen over de naastenliefde. Met
woorden uit 1 Korintiërs 13 en Romeinen 13 hebben we daaraan gehoor kunnen geven. Houd van
je medemens net zoveel als je van jezelf houdt.
Daar heeft zij zich zelf vol overgave voor ingezet.
We mochten haar in Gods hand leggen. Moge haar
vertrouwen een troost zijn voor ons die haar moeten missen.

▪ Wat gebeurt er met mijn gift voor een speciaal
project als Kerk in Actie meer binnenkrijgt dan
nodig is?
Als we meer giften binnenkrijgen voor een bepaald
project dan nodig is en dan vooraf afgesproken met
het project, dan besteden we dit aan andere projecten binnen hetzelfde programma.

Ds. R.J. Wilschut.

DiacoNieuws

Uw diakenen.

Collecte

1 juli - Kinderen in de Knel.
Op zondag 1 juli is er de dienst van
Schrift en Tafel. De collecte hierbij
zal bestemd worden voor Kinderen in de Knel.
Hartelijk dank voor uw gave.

Vanuit de Aalkaar pastorie
Zo vlak voor de vakantie heb ik niet erg veel te
melden. Nou ja, mijn vakantie dan toch. Op zondag
24 juni na de kerkdienst begint deze. Of we weg
gaan of niet weten nog niet, maar ik ben in elk geval niet bereikbaar voor het werk. Zo nodig mag u
een beroep doen op mijn collega, ds. Viola Huls.
Vanaf 23 juli ben ik weer volop aan het werk.

Vragen aan Kerk in Actie

▪ Gaat geld van Kerk in Actie alleen
caar christenen?
Nee, ons geld gaat niet alleen naar
Christenen. Kerk in Actie is het werk van de Protestantse Kerk in Nederland en nog tien andere
oecumenische kerken of organisaties in Nederland.
Een groot deel van ons werk in Nederland en in het
buitenland wordt uitgevoerd door kerken of christelijke organisaties. Zij zijn onze natuurlijke partners.
Ook in internationaal verband werken we samen
met protestantse organisaties uit andere landen.
Maar dit betekent niet dat de projecten die we
steunen alleen christenen ten goede komen. Onze
inspiratiebron is de bijbel. God vraagt ons hulp te
verlenen aan armen en verdrukten, aan de kwetsbaren in onze samenleving. Het maakt daarbij niet
uit of zij christenen zijn of niet. We zijn in onze
hulpverlening ook niet eropuit hen tot het christendom te bekeren. Behalve binnen ons programma
zending. Daarin bieden we bijvoorbeeld steun aan
kerken wereldwijd om kerk te zijn, om hun kaderleden te trainen, om het christelijk geloof te verkondigen en om respectvol het gesprek aan te gaan
met mensen van andere religies.

Spoor 1
Viola en ik gaan ons dan direct buigen over activiteiten die in ons vernieuwde kerkelijk centrum van
start kunnen gaan. We denken daarbij nadrukkelijk
aan activiteiten op doordeweekse dagen overdag.
Daarbij kunnen de sporen 1 en 2 van ons beleid
goed met elkaar worden verenigd; het blijven tenslotte parallelle sporen die helemaal bij elkaar horen. Het is goed wanneer dat in dit vernieuwde
centrum zichtbaar wordt.
Spoor 2
Ondertussen is het ook wel goed weer eens iets te
melden vanuit spoor twee. Immers, daar mag ik
ook een stukje van mijn tijd aan besteden, betaald
door de diaconie. Ik kan merken dat het project
Budgetmaatjes goed aangeschreven staat. Het is
een tijdlang rustig geweest, maar inmiddels komen
de vragen om hulp weer in steeds grotere getale
binnen. Vaak ook worden de hulpverleners die onze hulp vragen doorverwezen door anderen vanwege de goede ervaringen; de kerk staat hiermee
op de kaart van Hoogvliet. Dit mes snijdt op nog
een manier aan twee kanten.

▪ Wat doet Kerk in Acitie nog meer naast geld
inzamelen?
Dankzij het geld dat Kerk in Actie ontvangt maken
we ons belangrijkste doel waar: partnerkerken en
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Mensen worden geholpen, maar door dit project
worden ook vrijwilligers betrokken bij dit kerkelijk
project die verder niet kerkelijk actief zijn. We bieden
de mogelijkheid tot dit vrijwilligerswerk, en hun inzet
helpt mensen die dat nodig hebben. Anders gezegd:
we hoeven niet alles zelf te doen, terwijl we door dit
mogelijk te maken wel goede resultaten kunnen
bieden. Een project om dankbaar voor te zijn.

recht op zijn/haar mening. Laten we daarom afspreken dat bij een volgende gemeenteavond
iedereen zich vrij zal voelen te zeggen wat
zijn/haar mening is;alleen zo komen we tot elkaar
en bouwen we aan de gemeente….toch?
Iedereen was het er wel over eens dat het interieur
van De Aanbouw en Dorpskerk prachtig is geworden, ook al moet er in de kerkzaal nog wel het nodige gedaan worden. Het beeld was er niet minder
om. Complimenten aan Jules en iedereen die bij dit
project betrokken is of was.

Tot zover ditmaal.
Graag wens ik ieder een goede zomer toe!
Ds. Robert Wilschut.

Naam
Minder duidelijk werd het toen het over de mogelijke
naamsverandering van De Aanbouw ging. Geen
stemming maar een peiling…., horen hoe u erover
denkt. Verschillende namen zijn genoemd. Alle geluiden die we hoorden, hebben we meegenomen en
er tijdens onze vergadering weer lang over gesproken. De conclusie is dat we niet tot een besluit konden/wilden komen. Ondanks het feit dat een jaar
geleden de kerkenraad besloot de naam te wijzigen
vinden we dat het geen goed besluit zou zijn nu de
naamsverandering door te zetten. Teveel verschillende stemmen en geluiden, soms (te) veel emotie
bij u als gemeente, maar ook in de kerkenraad.
Er is rondom de verhuizing van de Antwoordkerk
naar de Dorpskerk nog genoeg te doen, daar gaan
we onze energie in steken. Gaan we het dan nooit
meer over de naam hebben? Jawel,… in het voorjaar als de verhuizing en alles wat daarmee samenhangt achter de rug is. Dan plannen we weer
een gemeenteavond, waarin we in alle rust dit punt
met elkaar bespreken en er een definitieve klap op
geven.

Kerkenraadpraat
Broeders en zusters,
we schrijven 13 juni 2018, bijna exact vier jaar nadat ik afscheid nam als voorzitter van het CvK ben
ik terug op ’t honk om het zo maar te zeggen. De
kerkenraadsvergadering werd geopend door ds.
Wilschut, waarna de officiële overdracht was van
de (figuurlijke) voorzittershamer. Een nieuwe rol die
ik met plezier zal vervullen. Zoals u weet schrijven
we na elke kerkenraadsvergadering over een aantal zaken die de revue gepasseerd zijn. Het was
voor mij m’n eerste vergadering, maar voor de kerkenraad de laatste voor het zomerreces. Helaas
kon dat niet voorkomen dat de agenda behoorlijk
vol was en we veel moesten bespreken. Het liep
gelukkig maar een kwartiertje uit… ik beloof beterschap voor de volgende keer
Jaarcijfers Diaconie
De penningmeester van de Diaconie (Wilma Bierenbroodspot) presenteerde de diaconale jaarcijfers. Onder aan de streep geen grote verrassingen.
We mochten vaststellen dat de Diaconie haar zaken goed op orde heeft. Het biedt hun in het komende seizoen de ruimte om naar goede en mooie
projecten te zoeken om te ondersteunen, dat is een
grote zegen. Wilma, dankjewel voor al jouw inspanningen en de duidelijke uitleg en dank aan
Leen Tims die heeft geholpen bij het samenstellen
van de jaarrekening.

Aanvangstijd
Een ander punt was de aanvangstijd van de kerstnachtdienst. Klaarblijkelijk is tijdens de gemeente
avond het beeld ontstaan dat de reden van het vervroegen van de tijd was dat Rejoice aan beide diensten meewerkt. Welnu, laat voor eens en voor altijd
duidelijk zijn dat dat niet het geval is.
De kerkenraad heeft besloten bij wijze van proef de
dienst op kerstavond te vervroegen,omdat het bezoekersaantal van de kerstnachtdienst de laatste
jaren terugloopt. (dat is overigens ook het geval bij
de Paaswake). Dat Rejoice aan beide kerstdiensten
meewerkt heeft dus niets te maken met het tijdstip.
Kortom…..komt allen tezamen want Rejoice komt
zingen in kerstavond- en kerstmorgendienst.

Evaluatie gemeenteavond 23 mei
Bij de kerkenraadsleden was tevredenheid en een
goed gevoel over de avond, maar er waren ook wel
stemmen die vonden dat het soms wat rommelig
was. Over een ding waren we het eens: de avond
was zeer goed bezocht. We vonden het fijn dat
velen hun stem hebben laten horen, een grote betrokkenheid gaat daarvan uit. Maar we hoorden
achteraf ook dat er nog wel mensen waren die wel
een mening ergens over hadden, maar toch hun
stem niet durfden te laten horen. Dat is jammer,
want een niet gehoorde stem gaat verloren. Iedereen in de gemeente van Christus is gelijk en heeft

Elastiekje
Ds. Wilschut begon de vergadering met te vertellen
dat het veertje van de trommelrem van z’n fiets
kapot was gegaan. Nu zult u denken wat moet je
daar nou mee. Welnu de moraal van zijn verhaal
was dat een piepklein en ogenschijnlijk onbenullig
onderdeeltje er voor zorgt dat de fiets met geen
zeven paarden meer vooruit te krijgen is.
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Deze metafoor kunnen we ook loslaten op het werk
in de gemeente van Christus, onze gemeente. Ook
daarvoor geldt dat alles draait zolang er mensen
zijn die het werk doen. Als dan blijkt dat mensen
stoppen, omdat hun periode er op zit of omdat het
niet meer gaat, dan loopt het spaak. Ds. Wilschut
was met wat nijvere creativiteit met een elastiekje
in staat zijn rijwiel weer lang genoeg mobiel te krijgen tot hij een nieuw veertje kon kopen. Zijn probleem was daarna opgelost.
Voor het werk in de gemeente kunnen we, hoe
creatief we ook zijn met elkaar, het niet meer af
met een elastiekje. Iedereen weet dat we al vier
jaar geen voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK) hebben en dat Jules deze taak
tijdelijk op zich nam. Jules’ periode zat er een hele
tijd geleden al op, maar vanwege de verkoop van
de Antwoordkerk en de verbouwing van Dorpskerk
en Aanbouw heeft hij toegestemd aan te blijven
totdat dat werk klaar is. Zoals alles er nu uitziet is
dat werk in september klaar en stopt Jules.

Het Cvk geeft de gemeente en alle andere geïnteresseerden u op 7 juli de kans tegen een kleine
vergoeding die dingen te kopen die u wellicht graag
zou willen hebben. Enerzijds zullen er dingen zijn
waaraan een prijsje is gehangen, maar anderzijds
zal het CvK ook zaken tegen opbod verkopen als
blijkt dat er meerdere gegadigden zijn. Een goed
initiatief om de kosten te drukken en goed om u te
realiseren dat deze verkoopdag van het CvK niet
voor eigen gewin is of om er met alle kerkenraadsleden van te gaan chinezen. Het CvK doet
dat om voor de gemeente een zo goed mogelijk
resultaat te verkrijgen. Elk geluid over het vergelijk
met de marktkooplui die voor eigen winst gingen en
door Jezus van het tempelplein werden gejaagd,
lijkt mij dan ook volslagen onterecht.
U zult hier ongetwijfeld meer over horen in de kerk
of lezen in het kerkblad.
Voor nu wel voldoende geschreven. Ik wens iedereen een fijne zonnige zomer en hoop dat waar u
ook vakantie heeft u ervan zult genieten en uitrusten, zodat u ons na de zomer zult melden dat u
uitgerust genoeg bent om de kerkenraad, het Cvk,
het pastoraat of de SAD te komen versterken.

Oproep
Als er geen vervanging komt en aanvulling voor het
CvK dan weten we nu al dat het ‘veertje’ straks
kapot gaat en veel zaken tot stilstand komen. De
kerkenraad vindt dat onverantwoord en roept u
allemaal op te reageren. Wijlen President Kennedy
zei ooit: ”vraag niet wat uw land voor u kan doen,
maar vraag uzelf af wat u voor uw land kan doen”
Ik zou dat willen wijzigen in: “vraag niet wat de gemeente voor u kan betekenen, maar vraag uzelf af
wat u voor de gemeente van Christus mag betekenen”. Immers we zijn met elkaar verantwoordelijk
voor het goed laten draaien van de gemeente hier
in Hoogvliet.
Deze oproep geldt natuurlijk niet alleen voor het
CvK, maar eveneens voor het pastoraat, want we
zitten nog te springen om ouderlingen.
En ook bij het beheer van de kerk en bij de SAD
vallen er gaten in de bezetting. Er is dus op allerlei
fronten plek voor u… kies maar uit zou ik willen
zeggen.
Een veel gehoord bezwaar is “ik ben te oud” of “dat
kan ik niet”. Ik zou bijna willen zeggen: ‘Kletskoek’,…, leeftijd hoeft geen belemmering te zijn en
het is ook niet zo dat alleen mensen met een titel of
een bepaalde opleiding in de kerkenraad mogen
komen. In tegendeel, er zijn gewoon mensen zoals
u en ik nodig om de boel draaiende te houden en
te werken aan de opbouw van de gemeente van
Christus hier in Hoogvliet.
Helpt u mee te voorkomen dat ons ‘veertje’ in september breekt?

Gezegende zomer(vakantie)!
Rein Hallema -voorzitter kerkenraad.

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

▪ Kerkelijke Stand

[Zie het gezamenlijke Tussenblad]

▪ Collecteverantwoording
Op 3 juli
Op 10 juli

Diaconie:
Kerk:
€ 120,10 € 106,05
KiA-WD:
Kerk:
€ 196,40 € 127,25

Deurcoll.:
€ 79,05
Deurcoll.:
€ 70,80

▪ Giften (contant)

Kerk
• bloemenfondṣ
€ 10,00 van NN via mw. Pons
Zending
• Zendingsbus
Antwoordkerk, 1e halfjaar - € 47,53;
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
_________________________________________

Citaat

Verkoop
Deze kerkenraadpraat sluit ik af met u namens het
CvK uit te nodigen voor 7 juli. Zoals eerder geschreven: er zijn veel voorwerpen en dingen die we
niet kunnen mee verhuizen, omdat simpelweg in de
verbouwde Dorpskerk geen plaats meer ervoor is.

We moeten voortdurend dijken van moed
opwerpen tegen de stormvloeden van de haat.
Martin Luther King

____________________________________
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• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg
Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0658865935, e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com
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.

Rooms-katholieke Parochie
HH Nicolaas Pieck en gezellen

Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten.
Openingstijden en telefoonnummers:
plaats:
tijd:
dag:
tel.:
2
Rozenburg:
geen;
b.g.g.
215535 )
2
Brielle:
9.30-11.30 u ma-vr. 412142 )
2
Hellevoetsluis:
9.30-11.30 u ma-vr. 312574 )
1
Hoogvliet:
9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 )
1
Rhoon:
9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 )
Spijkenisse:
do 14.00-16.00 uur
2
en overig telefonisch
638109 )
1
2
) kengetal 010; ) kengetal 0181

Pastorale Team
Pastoor J.C.F.M. Smulders, moderator;
e-mail: pastoor smulders@rk-npg.nl
Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag)
tel. 06-45144377
Pastoraal werker: vacature

• Noodnummer: 06 – 30 97 58 17
Parochiebestuur

Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

pastoor J.C.F.M. Smulders, voorzitter en moderator;
dhr. H. van Vilsteren, vicevoorzitter;
mw. E. Boender, secretaris;
dhr. T. Philippa, penningmeester;
mw. B. van de Loos, lid.
E-mail: bestuur@rk-npg.nl

50-jarig priesterjubileum
pastoor Willem Froger
Op zondag 15 juli gaat pastoor Froger voor in de
eucharistieviering in de Mariakerk te Hoogvliet.
Op die dag vieren wij als geloofsgemeenschap ook
zijn 50-jarig jubileum als priester.
Na de eucharistieviering zal er daarom een receptie
gehouden worden te zijner ere. Iedereen is daarbij
van harte welkom.

Centraal secretariaat: Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse, tel. 06-51115724
open: dinsdag – vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur
secretariaat e-mail: centraal@rk-npg.nl

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.

Pastoor Willem Froger
werd op 6 juli 1968 tot
priester gewijd. In september van dat jaar werd
hij lid van het pastoraal
team Europoort en kreeg
hij onderdak in de pastorie
aan de Traviataweg bij de
toenmalige pastoor Jan
de Rohde en pater Henk van Putten. Zijn taak was
helpen in de zes parochies op het gebied van
jeugdwerk en catechese en meehelpen in de liturgie.
Hij zwierf door het hele gebied (Rozenburg, Spijkenisse, Hoogvliet, Rhoon, Poortugaal en Pernis),
eerst op de brommer en later in een lelijke eend.
In Hoogvliet ging hij als catecheet werken op de
Gregoriusschool van meester Martens en op de Mariaschool van meester Mulder. Ook in Spijkenisse gaf
hij les op scholen en begeleidde hij de leerkrachten.

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: zo.: 9:30 uur
• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’
Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: pastorie @ antoniusvanpadua.com
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: zo. 11:30 uur; wo. 10.00 uur.
Op werkdagen van 9.30 - 11.30 uur gelegenheid tot
stil gebed na aanbellen bij de pastorie naast de kerk.

In 1972 verhuisde hij naar Spijkenisse om daar met
pater Jos Verbong leiding te geven aan de twee parochies. Zijn verblijf daar eindigde in 1976. Daarna
volgde nog een lange rij van werkplekken op diverse
plaatsen in het bisdom Rotterdam.
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Na zijn emeritaat ging hij in 2008 werken als administrator in de Federatie Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg. Zo kwam hij weer terug op de plek waar zijn
eerste werkzaamheden als priester zijn begonnen.
Na de totstandkoming van de parochie H.H.Nicolaas
Pieck en gezellen in 2009 werd er een nieuw pastoraal team gevormd door pater Konchenko en pastoor
Bladowski. Daar het voor twee priesters een flinke
parochie was, kwam pastoor Froger nog regelmatig
terug als priesterassistent om er voor te gaan in de
eucharistieviering.

Voor het invullen van haar beurten als voorganger
wordt naar een passende oplossing gezocht.
Léon Janssen.

Hoogvliet / Pernis

Wij hopen hem nog regelmatig in onze parochie te
mogen verwelkomen en zijn hem dankbaar voor alle
werk dat hij voor onze geloofsgemeenschap heeft
verricht.
Léon Janssen.

Benoemingen en ontslag

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

PASTOR
Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176
VA Poortugaal (op woensdag afwezig).

Bisdom – 3 maart 2018
Mw. drs. D.W.M. Bühler - goedkeuring en kerkelijke
zending als medewerker jongerenpastoraat van de
Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam (0,5 fte) tot 1 maart 2021.

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17

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
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ 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 parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Bankrekening: 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 eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch
graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat
ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U
kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater
Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Benoemingen parochiebestuur
Van pastoor Smulders namens het pastoraal team
hebben wij de volgende informatie ontvangen:
Bisschop van den Hende heeft per 1 juni drie
nieuwe bestuursleden benoemd:
▪ de heer H. van Vilsteren (vice-voorzitter),
▪ de heer T. Philippa (penningmeester)
▪ mevrouw B. van de Loos (lid).
We zijn blij dat zij met hun deskundigheid en toewijding bestuursverantwoordelijkheid voor onze
parochie op zich nemen.
Gezien het verstrijken van de termijnen van de
leden C. van Steijn en I. Banusic zal in de loop van
de zomer op passende wijze afscheid van hen beiden worden genomen. De parochie is hun veel
dank verschuldigd.
Tevens ontvingen wij het bericht dat mevr. Desiree Bühler
met ingang van 1 juni haar
werkzaamheden als pastoraal
werker van de parochie voortijdig heeft beëindigd.
Wij zullen haar inzet voor o.a.
de kerstpakketjes voor de penitentiare inrichting van Hoogvliet
missen. Zij wist bij het fonds Laetare telkens weer
fondsen los te krijgen, om de mannen daar met
Kerstmis namens de parochie een klein kerstpakket
te kunnen geven.
Ook gaf zij steun aan de avonden ‘Groeien in geloof’.

In de gedrukte editie van dit blad zijn de rubrieken met
privacygevoelige gegevens uit beide kerken bijeen gezet
op een Tussenblad tussen de beide kerkrubrieken in.
In de webversie voor de kerkelijke websites op internet
wordt deze pagina vervangen door een afbeelding.
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Priester:
Koster:
Lektor:
Collectanten:
Intenties:

pastoor W.E.F.M. Froger.
dhr. W. Tempelaars.
mw. Lymardis / mw. Emmy.
mw. Van Oossanen en dhr. Matos.
dhr. Duc Bynh Nguyen, dhr. Bogdan
Papiz.
Na de viering: receptie ter gelegenheid van 50 jarig
priesterjubileum van pastoor Froger.

Vieringen in de
Mariakerk
zo. 24 juni

Geboorte van de H. Johannes de
Doper.
09.30 uur
Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans
koor 'Mansaheronan di Pas'.
Priester:
pastoor J.C.F.M. Smulders.
Koster:
dhr. W. Tempelaars.
Lektor:
mw. Lymardis / mw. Emmy
Collectanten: dhr. Boef en mw. Borges, mw. Plantijn en dhr. Broun.
Intenties:
dhr. Duc Bynh Nguyen, dhr. Bogdan
Papiz.
ma. 25 juni

10.00 uur Eucharistieviering.

do. 28 juni

H. Ireneüs, bisschop en martelaar.
10. uur Eucharistieviering.

zo. 1 juli
09.30 uur
Priester:
Koster:
Lektor:
Collectanten:

13de Zondag door het jaar.
Eucharistieviering met samenzang
pastoor J.C.F.M. Smulders.
dhr. C. van Schöll.
dhr. A. van derHeijde.
dhr. en mw. Van Dan, dhr. Broun en
dhr. Boef.
dhr. Duc Bynh Nguyen, dhr. Bogdan
Papiz.

Intenties:
ma. 2 juli

10.00 uur Eucharistieviering.

do. 5 juli

10.00 uur Eucharistieviering.

vr. 6 juli

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

zo. 8 juli
09.30 uur
Priester:
Koster:
Lektor:
Collectanten:
Intenties:

14de Zondag door het jaar.
Eucharistieviering met samenzang.
pater Y. Konchenko.
dhr. L. Janssen.
mw. J. van Dam.
mw. De Groen en dhr. Boef.
dhr. Duc Bynh Nguyen, dhr. Bogdan
Papiz.

14.00 uur

Eucharistieviering voor de
Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

ma. 9 juli

HH. Martelaren van Gorcum.
10.00 uur Eucharistieviering.

do . 12 juli

10.00 uur Eucharistieviering.

zo. 15 juli

15de Zondag door het jaar.
Feest: pastoor W. Froger 50 jaar
priester.
Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans
koor 'Mansaheronan di Pas'.

09.30 uur

Uit de deelparochie

In Memoriam

Gerarda Wilhelmina Verkleij
5 april 1937 – 31mei 2018.
Op donderdag 7 juni hebben wij afscheid moeten
nemen van mevr. Gerda Verkleij. Gerda was in de
beginperiode van de toenmalige parochie
Onbevlekt Hart van Maria een bekende verschijning. Zij fungeerde jarenlang als huishoudster
in de pastorie aan de Traviataweg en ook was zij
actief als koster in de Mariakerk. Toen pastoor
Bergs verhuisde naar Delft ging zij ook daar weer
als huishoudster aan de slag.
Haar hart had ze verloren aan de kathedraal
H.H.Laurentius & Elisabeth te Rotterdam. Vaak
ging ze op de zondagen daar met het openbaar
vervoer naar toe om er de H.Mis bij te wonen
Gerda woonde in De Kulk en toen het lopen haar
steeds minder goed af ging, bezocht ze daar de
maandelijkse viering in de televisiekamer. Toen het
haar niet meer lukte zelfstandig te blijven wonen
werd ze opgenomen in het zorgcentrum Breede
Vliet. Ook de vieringen daar werden door haar
vaak bijgewoond.
Op 31 mei is ze toch nog snel en onverwacht
overleden. Ze had aangegeven dat ze graag vanuit
‘haar’ kathedraal wilde worden uitgevaren. Op
donderdag 7 juni heeft pastoor Bergs daar haar
uitvaartviering geleid.
Gerda had een bijzondere devotie voor Maria, zij
bad de rozenkrans en vertelde dat zij bij problemen
altijd bad tot moeder Maria. Tijdens haar uitvaart
zongen we daarom ook het lied: God groet u,
zuiv’re bloeme…
Gerda is na de viering overgebracht naar de
katholieke begraafplaats Laurentius. Daar mag zij
rusten in vrede na een lang en werkzaam leven.
Léon Janssen

Jarigen: zie Tussenblad.

Overledenen

Overleden op:
7 juni Adriana (Jeanne) Barnhoorn - Schrage
_________________________________________
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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.
Tel. 0181 - 645609 - Dag en nacht bereikbaar
*Vrije keuze begraafplaatsen en crematoria
*Opbaring in uitvaartcentrum en/of
*Thuis opbaring
*Voorbespreking van de uitvaart
*Gratis wilsbeschikking
Voor een verzorgde (kerkelijke)
uitvaart naar uw wens.
www.deruijteruitvaartverzorging.nl
Administratie-adres: Christiaan Huygenslaan 29 Spijkenisse.

IETS TE VIEREN ?
De Aanbouw

Achterweg 12, Hoogvliet
Telefoon 010-4169044

Reserveringen:

tel. 06-28608910,
b.g.g. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
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KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
● KERKELIJK

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE
Secretaris (wnd.): W.L.A. Snel, Speerreep 48, 3192 PJ,
tel. 06-51485244. e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

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.

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. A. van Lunteren-Boers,
Middenbaan-Zuid 616, 3191 AH, tel. 4385558.

STICHTING THUISZORG ROTTERDAM
Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende 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

DIACONIE RK DEELPAROCHIE
Contact: dhr. Nelson Evertsz, tel. 4723989
‘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.

WELZIJN HOOGVLIET
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
STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS
Middenbaan Noord 43, 3191 EM, tel. 010-760 22 33;
maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur;
e-mail: swhp @ hotmail.nl

● 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.

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

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND
De afdeling Hoogvliet is opgeheven.

_____________________________________________________________________________________

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET
Aanmelding als nieuwe abonnee: € 23,00 per kalenderjaar
(Lopend jaar per: 1 april: € 16,00; 1 juni: € 11,00; 1 september: € 6,00; na 1 november: gratis)

Strook sturen aan de administratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet of in de brievenbus stoppen
bij secretariaat Mariakerk). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl
Ondergetekende: .......................................................................................................... ...................................
adres: ......................................................................................................................................... ......................
postcode/woonplaats: ................................................................................ telefoon: ......................................
e-mail: .............................................................................. IBAN-betaalrek.: ....................................................
abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.

Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................
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