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De meeste abonnees zullen het vorige nummer
niet op zaterdag hebben ontvangen. Door nog onbekende oorzaak heeft Postnl het op die dag laten
afweten. Een deel kwam nog op dinsdag, maar er
zijn ook lezers die het blad pas op woensdag of
donderdag ontvingen – of helemaal niet.
Het is een ongelukkige gang van zaken en ondanks herhaalde navraag naar onze klacht van
maandag 24 september is daarop bij het sluiten
van deze editie nog geen antwoord gekomen.
We hopen vurig dat het met dit nummer goed gaat.
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Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(C. Westerduin, telefoon 4161303)

Ons blad wordt telkens
op woensdag aangeboden en dient tegen 72uurs tarief op zaterdag
bezorgd.
Toch komt het regelmatig voor dat het blad pas
op dinsdag komt (’s
maandags is er geen
bezorging). De laatste
tijd komt dit vooral door
uitval van enkele exemplaren bij de automatische sortering en handmatige
herbestelling kan kennelijk niet op zaterdag.
Om te voorkomen dat een ‘domme’ sorteermachine
naar het adres moet zoeken hebben we onze
‘plakploeg’ gevraagd de etiketten steeds op dezelfde plaats te plakken – vandaar de streepjes.

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.

Hopelijk hebben de gedupeerden begrip voor de
situatie, waaraan we niet meer kunnen doen dan
we al doen. Een alternatief is er niet; concurrenten
verlangen minstens een dubbel zo grote oplage en
kostenverhogende voorzieningen.

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.

Of we moeten ‘zelfbezorging’ opzetten met vrijwilligers tegen redelijke vergoeding.....!?
Maar of dat lukt – wie zou dat willen?

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

Abonnementsprijs: € 23,00 per jaar
Betalingen aan:
Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening:
IBAN: NL12INGB0000459099
▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie:

Redactie.

2

‘Een betere wereld begint...’
Op zondag 18 november 2018 worden vormelingen uit onze parochie in de Mariakerk gevormd door
Monseigneur Van den Hende. Zij ontvangen dan het Sacrament van het heilig Vormsel en dat is altijd
een plechtig moment voor de jongeren, maar zeker ook voor hun ouders en de parochianen. De jongeren hebben al eerder het Sacrament van het Doopsel en de Eucharistie (eerste heilige Communie)
ontvangen. Bij de voorbereidingen mag de pastor de tieners iets vertellen over de heilige Geest.
Het ‘Vormsel’ is te vergelijken met ‘Belijdenis’ doen in de protestantse kerken.
De heilige Geest....voor sommige mensen is dat makkelijk en
voor anderen is dat best heel ingewikkeld. Hoe staat dat met
u? Kunt u uitleggen aan anderen ‘wie de Heilige Geest is?’
Misschien is het een goed begin om te vertellen wie de Heilige
Geest voor u is.
We bidden vaak naar God de Vader, of naar zijn Zoon Jezus
Christus, maar we bidden niet gemakkelijk naar de heilige
Geest. Voor kracht en sterkte zouden we heel goed naar Hem
kunnen bidden, maar veel katholieke mensen bidden dan eigenlijk tot Maria, om op haar voorspraak bij haar Zoon Jezus
voor ons te bidden.
Wanneer wij het kruisteken maken, in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest, is dat voor ons eigenlijk een hele korte geloofsbelijdenis. In de grote geloofsbelijdenis spreken we uit....
Ik geloof in God de Vader, Schepper van hemel en aarde....
Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer......
Ik geloof in de heilige Geest ......
Wat weten we eigenlijk van die heilige Geest?
Ik wil graag met u, met korte fragmenten uit de Bijbel kijken waarin iets staat over die heilige Geest.
Om er samen achter te komen wat de Bijbel over de heilige Geest zegt.
▪ Het begint al met het eerste boek uit de bijbel, het boek Genesis: ‘In het begin schiep God de hemel
en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest
zweefde over het water’. Soms staat er ook de wind van God joeg over de wateren.
▪ De Engel Gabriel verschijnt aan Maria en vertelt haar ‘De heilige Geest zal over je komen en de
kracht van de Allerhoogste zal als een schaduw over je vallen’.
▪ Later als Jezus aan zijn openbare leven begint laat Hij zich dopen door Johannes de Doper. ‘Met alle
anderen werd ook Jezus gedoopt en tijdens zijn gebed ging de hemel open: de heilige Geest kwam
zichtbaar als een duif op Hem neer en uit de hemel klonk een stem “Jij bent mijn enige Zoon, de man
naar mijn hart’.
▪ Uit het boek Handelingen lezen we het verhaal dat Jezus naar de hemel gaat, terug naar zijn Vader
‘Johannes doopte met water, maar jullie zullen binnenkort worden gedoopt met de heilige Geest. En
wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht krijgen...’
▪ En tenslotte natuurlijk ‘het feest van de Geest’, Pinksteren. Daar lezen we ‘Plotseling kwam er uit de
hemel een geluid alsof er een hevige wind op stak, en het huis waar ze zaten werd er helemaal vol
van. Er verscheen hun iets als tongen van vuur; het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer.
Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest...’
De Heilige Geest wordt in de bijbel gesymboliseerd als WIND, VUUR, DUIF, KRACHT. Voor mij
spreekt de heilige Geest voor ‘Verlangen naar gerechtigheid’.
We verlangen allemaal naar een betere wereld. Een wereld waar geen onrecht meer is, geen oorlogen,
geen huwelijken die stuk gaan, geen kindsoldaten, geen verkrachtingen, geen verslavingen, geen
kwaadsprekerij en roddel. We verlangen naar een wereld waar mensen in vrede samenleven en met
elkaar gáán voor het goede leven. Voor een goed leven voor iedereen. Veel mensen,misschien wel
heel veel mensen doen goede werken vanuit deze visie: ‘Iedereen kan een bijdrage leveren aan het
bouwen van een rechtvaardiger wereld!’ Het is belangrijk om achter deze visie een visioen te zien.
En dit visioen wordt ons aangereikt door de gaven van de heilige Geest.
Wat kunt u doen om door de Geest, die leven brengt een bijdrage te leveren aan die betere wereld?
Die betere wereld begint............ bij uzelf.
Dat onze vormelingen door de gaven van de Geest aan die betere wereld mee mogen bouwen.
Fred Wijnen
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 21 OKTOBER 2018

ZONDAG 7 OKTOBER 2018
Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. R.J. Wilschut
m.m.v. Chr. Koor 'Voices'
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Mieke Mevius
Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur ds. Viola Huls
m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice'
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Talitha Groen
Kinderoppas: Dineke van Veelen

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders,
eucharistieviering
m.m.v. Rouw- en Trouwkoor St. Jan
Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pastoor J.C.F.M. Smulders,
eucharistieviering
met samenzang
Kinderwoorddienst

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ vrijdag
19.00 uur Rozenkransgebed
--------------------------------------------------------------------

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ vrijdag
19.00 uur Rozenkransgebed
--------------------------------------------------------------------

COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie
2. PKN: Kerk & Israël
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

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

ZONDAG 14 OKTOBER 2018

Vooruitblik:

ZONDAG 28 OKTOBER 2018

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur ds. Robert Wilschut
dienst van Schrift en Tafel
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Karlijn Huiting
Kinderoppas: Aukje Kempff

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur ds. Viola Huls
bediening van de H. Doop
Koffiedrinken na de dienst
Kindernevendienst: Susanne van Veelen
Kinderoppas: ?

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9.15 uur Pastoor W.E.F.M. Froger,
eucharistieviering
m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria'
Kinderwoorddienst

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

14.00 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering
voor de Antilliaanse gemeenschap
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'
▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ vrijdag
19.00 uur Rozenkransgebed
--------------------------------------------------------------------

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
▪ vrijdag
19.00 uur Rozenkransgebed
-------------------------------------------------------------------COLLECTEN:

COLLECTEN:
Prot. 1. KiA: werelddiaconaat
2. Kerk
HA: KiA: Kinderen in de Knel
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
R.K.: Eigen parochie

Prot.
R.K.:
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1. KiA: Hervormingsdag
2. Kerk
Deurcollecte: verplaatsingskosten glaskunst AK
1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Zaterdag 13 oktober
De Aanbouw. Vrijwilligersplein ’Hoogvliet voor
mekaar’.
Zondag 14 oktober
11.00 uur Mariakerk. Voorbereiding H. Vormsel (K).
Maandag 15 oktober
19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).
Woensdag 17 oktober
13.30 uur Dorpskerk. Klein Past. Overleg (P).
20.00 uur Dorpskerk. College van kerkrentmeesters (P).
Donderdag 18 oktober
9.30 uur Mariakerk. Medewerkers secretariaat
(K).
20.00 uur Locatie wisselend. Jongerengespreksgroep o.l.v. ds. Huls (P).
Vrijdag 19 oktober
20.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor
Hoogvliet' (O).
Zaterdag 20 oktober
9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt.
Dinsdag 23 oktober
14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
Donderdag 25 oktober
18.30 uur Meeuwenhof, Koerzaal. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O).
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Zaterdag 27 oktober
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommelmarkt ten bate van het diaconale werk
van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.
19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (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’)
‘Open kerk’
Mariakerk: maandag - vrijdag 9.30 - 11.30 uur
• Na elke dienst
Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken
Antwoordkerk: koffiedrinken
• 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 Dorpskerk. Combo “Eljakim”
Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
“Rejoice”
Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor
'Mensaheronan di pas'.
20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices”
Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’
20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor

Bijbelleesrooster

Actueel

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

Zaterdag 6 oktober
10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen
voor de rommelmarkt ten bate van het diaconale werk van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.
Zondag 7 oktober
20.00 uur Mariakerk. Voorbereiding H. Vormsel (K).
Maandag 8 oktober
20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K).
Dinsdag 9 oktober
14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds.
Wilschut (P).
20.00 uur Mariakerk. Voorbereiding H. Vormsel (K).
Woensdag 10 oktober
20.00 uur Dorpskerk. Kerkenraad (P).
Donderdag 11 oktober
14.00 uur Wisselende plaats. Ouderengesprekskring o.l.v. en informatie bij ds. Wilschut
(P).
18.30 uur Meeuwenhof, Koerzaal. Bijbelkring –
Matt. 5:8-26; leiding pastor Harm Jansen (O).
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7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober

Marcus 10:17-31
Rechters 12:1-7
Rechters 12:8-15
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27
Deuteronomium 14:1-21
Deuteronomium 14:22-29
Deuteronomium 15:1-11
Deuteronomium 15:12-23
Deuteronomium 16:1-17
Rechters 13:1-14
Rechters 13:15-25
Rechters 14:1-20
Rechters 15:1-20
Marcus 10:32-45
Marcus 10:46-52
Rechters 16:1-3
Rechters 16:4-22
Rechters 16:23-31
Openbaring 1:1-8
Openbaring 1:9-20
Openbaring 2:1-7
Openbaring 2:8-11

In het ziekenhuis/verpleeghuis
Revalidatiecentrum ‘Rijndam’
(Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam

Dhr. M(arcel) Hoogerwerf, Beugstraat 72
Verzorgingshuis 'Simeon en Anna'
(Strevelsweg 350, 3075 BH Rotterdam)

Mw. J.M.A. Wamsteeker
Geriatrisch Centrum 'Breede Vliet' (reval.)

Dank

(Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Mw. N. Douma-Krijtenberg,
Klaasje Zevensterstraat 76
Mw. A.M. van Gameren,
Klaasje Zevensterstraat 286

Onze trouwdag op donderdag 20 september was
voor ons een onvergetelijke dag. We zijn dankbaar
dat we dit met u als gemeente en veel lieve familie,
vrienden en bekenden hebben mogen vieren.
We willen iedereen bedanken voor de felicitaties
die we vanuit de gemeente hebben ontvangen.
Remco en Talitha Groen.

Meeuwenhof
De bijbelkring, onder leiding van pastor Harm Jansen, zal worden gehouden in zaal 1 op donderdag
11 oktober om 18.30 uur. Aan de orde is: Matteüs
5:8-26.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

De bloemengroet uit de kerk op 23 september heeft
mij zeer gesterkt. Hartelijk dank voor dit blijk van
medeleven.
Ton van Schie.

De maandsluiting zal worden gehouden in zaal 1
op donderdag 25 oktober om 18.30 uur. Voorganger is pastor Harm Jansen. Bewoners en andere
belangstellenden zijn van harte welkom, ook op de
koffie na afloop.

‘Muziekwinkel’ - 3
Het lijkt haast gewoonte te worden; opnieuw moet
een gemeentelid het eigen huis verlaten en doet
een ‘muzikale aanbieding’ zich voor.
Voor een elektronisch orgel, merk Solina, wordt
een goede bestemming gezocht.
Heeft u belangstelling of kent u iemand die een
dergelijk orgel zoekt dan kunt u nadere informatie
verkrijgen bij de contactpersoon:
H. Wols,telefoon 010-438 28 28.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein
• Siloam

Zondag 7 oktober
10.30 uur mw. M. Peek
Zondag 14 oktober
10.30 uur ds. E.A. Bos, H. Avondmaal
Zondag 21 oktober
10.30 uur dhr. F. Bartels
Zondag 28 oktober
10.30 uur dhr. T. van Staveren

Koffieconcert
Start nieuw seizoen

Op zondag 14 oktober start het 33e seizoen van
de Stichting Koffieconcerten Hoogvliet. De concerten worden weer gehouden in de gerenoveerde
Dorpskerk aan de Achterweg 10.

• Westerstein

Dinsdag 9 oktober
11.00 uur ds. E.A. Bos
Dinsdag 23 oktober
11.00 uur ds. E.A. Bos

Het openingsconcert wordt verzorgd door:
▪ Chr. Muziekvereniging ‘Door Eendracht Sterk’
(DES) uit Hoogvliet o.l.v. Frank Hendriks;
▪ Gospelgroep “Crossroads” uit Spijkenisse o.l.v.
Hans Buis
De medewerkers hebben een gevarieerd programma samengesteld, waarbij iedereen kan genieten van muziek uit de afgelopen eeuwen.
Aanvang: 14.00 uur; kerk open om 13.30 uur.
Toegang vrij.
In de pauze wordt koffie/thee geschonken.

_________________________________________

Citaat
Veel mensen nu proppen zich vol met eindeloos
veel informatie, waardoor signalen uit de hemel
nauwelijks meer doordringen.
Henk Binnendijk
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Het belooft weer een goed muzikaal concert te
worden en het bestuur van de Stichting Koffieconcerten Hoogvliet hoopt weer op veel belangstelling
en wenst u alvast veel luisterplezier.

Dat zóveel mensen verlegen zijn om ontferming
van Jezus Christus! Hij gaf zijn leven, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft!
Doordat er zoveel bijbels worden aangevraagd
staan we wel voor een uitdaging. Want in principe
verspreiden we al onze bijbeluitgaven gratis. Het is
daarom steeds weer ‘spannend’ of er voldoende
giften worden ontvangen om dit werk in deze omvang te kunnen blijven doen.
Help u alstublieft mee met uw gebed en met uw
gift? Bij voorbaat geweldig bedankt! Het IBAN van
de Bijbelvereniging is: NL66 INGB 0000 5398 98.
Alle bijbeluitgaven kunt u vinden en bestellen via:
www.bijbelvereniging.nl.

De volgende concerten voor het 33e seizoen zijn:
11 november, 16 december (Kerstconcert), 13 januari 2019, 10 februari, 10 maart en 7 april.
De instrumentale en vocale deelnemers zijn zeer
gevarieerd en hebben een groot muzikaal niveau.
Het wordt weer een geweldig seizoen.
Arnold van der Heijde

Jostiband in Breepleinkerk

Orgelagenda

Op zaterdag 20 oktober is er een groot concert
met de Jostiband in de Breepleinkerk op Rotterdam-Zuid . Aanvang 13.30 uur.
Naast de Jostiband o.l.v. Lyan Verburg werken
mee: Martin Mans en ‘The MartinMans Formation’
Kaartjes kosten € 20,00, maar in de voorverkoop
€ 18,00 te bestellen via e-mail:
▪ breepleinkerkconcert@outlook.com,
▪ aroos_breepleinkerk@hotmail.com en
▪ via telefoon 010 – 484.76.25.
Het belooft een geweldige middag te worden
Van harte welkom!

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

▪ Zondag 14 oktober – Laurenskerk, 15.00 uur
Rien Donkersloot. De B-A-C-H van Karg-Elert
Kaartverkoop (kaarten à € 0) en info via tel. 0102171717 en www.dedoelen.nl
▪ Zondag 14 oktober – Pelgrimvaderskerk,
15.00 uur: Gerard van der Zijden.
▪ Zaterdag 27 oktober – Hoflaankerk,16.00 uur
Ad Van Sleuwen. Muziek & beelden rondom WO I
▪ Zaterdag 27 oktober - Citykerk Het Steiger,
16.00 uur: Lidia Ksiazkiewicz (Frankrijk)

Bijbelzondag
Bijbelzondag is dé zondag om stil te staan bij dat
bijzondere en door God zelf geïnspireerde boek: de
Bijbel! Op zondag 28 oktober wordt in veel kerken
extra aandacht gegeven aan de Bijbel. Dit jaar is
het thema: ‘met andere ogen’. Kijk eens met andere ogen naar de Bijbel, is eigenlijk de boodschap.
Kijk eens, zoals je dat nog niet eerder deed. Er is
nog zoveel te ontdekken in het Woord van God!
Een aantal voorgangers gaat op die zondag preken
over de genezing van Bartimeüs (Marcus 10:4652). De blinde bedelaar riep uit alle macht om ontferming en Jezus genas hem!

Reunie voor Hoogvlieters
Vooraankondiging

Op zaterdag 3 november organiseert Historisch
Hoogvliet weer de vijfjaarlijkse Reünie voor Hoogvlieters van Toen en Nu op de gehele begane
grond van ‘Villa Vonk’ aan de Othelloweg 8.

Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om een Bijbel: een Nieuw Testament, een volledige Bijbel, een bijbels boekje voor
ouderen, een jeugdbijbel, een kinderbijbel, een
Groot Letter Bijbel. De grote belangstelling voor
bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat we bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben. In
totaal mochten we vorig jaar bijna 108.000 bijbels
verspreiden. In de eerste acht maanden van 2018
waren het al weer ruim 75.000 exemplaren!

Open huis Dorpskerk
Tegelijkertijd wordt voor iedere belangstellende in
of buiten Hoogvliet de vernieuwde Dorpskerk aan
de Achterweg opengesteld ter bezichtiging.
_________________________________________

Het is ronduit bemoedigend dat er zóveel vraag is
naar het Woord van God. Dat er zóveel mensen
‘met andere ogen’ willen kijken naar het Evangelie.
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Je kunt zo stil zijn als een muis en zo bang zijn als een wezel
je kunt trots zijn als een pauw en zo koppig als een ezel
je kunt vrij zijn als een vogel en zo zacht als eendendons
want iets van alle dieren
vind je ook weer terug in ons
Je kunt zo slim zijn als een vos en zo ijverig als de mieren
je kunt trouw zijn als een hond
zo geduldig als de gieren
je kunt vechten als een tijger
en zo glad zijn als een aal
want iets van alle dieren
vind je in ons allemaal
En dat valt ook te begrijpen
omdat God die alles schiep
na de dieren ook de mensen op een dag tot leven riep
daarom is er tussen mens en dier een hele nauwe band
omdat ze zijn geschapen
geschapen door Zijn hand
Je kunt zo wijs zijn als een uil
en zo volgzaam als de schapen
je kunt sterk zijn als een beer
je kunt als een os gaan slapen
je kunt dansen als een vlinder
zingen als een nachtegaal
want iets van alle dieren
vind je in ons allemaal
En dat valt ook te begrijpen …
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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
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter: vacant
secretaris: A.C. Dronkert, Maasboulevard 83,
3207 RK Spijkenisse, tel. 0181-660367;
e-mail: ariedronkert@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

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33
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

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

Predikanten
• Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB,
telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl;
zaterdags vrij.

• Kerk:

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

▪ 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
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.

• 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, Oudeland, Middengebied, Boomgaardshoek en Tussenwater.

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en
• voor verzoeken om pastoraal bezoek:

Beheer gebouwen

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

● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.
▪ Gebruik kerkzaal / consistorie:
dhr. J.S. Heutink, Pending 18, 3191 HM,
tel.: 06-23496812, e-mail: heutink1952@live.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

● De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044.
▪ Inl. en res.: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-28608910, bgg
06-21653158; e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com
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Hulpverlening

Doopnieuws

• 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.

Het is alweer even geleden dat u iets van mij hebt
gehoord maar nu is er doopnieuws.
De bediening van de doop is aangevraagd door
Natasja Testerink en Çedrik Ignesia te Spijkenisse
voor hun dochtertje Ceriana Gwendalina Ghislaine!

Website
Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

Natasja is zelf gedoopt in de Vaste Burchtkerk en
heeft zo’n negen jaar geleden haar oudste dochter
Melissa ook te midden van onze gemeente laten
dopen.
Beiden vinden zij het belangrijk de kinderen op te
voeden met het geloof dat voor hen ook zo belangrijk is. Melissa heeft al veel verhalen uit de kinderbijbel mogen horen en zo wil Natasja ook Ceriana
de verhalen, liedjes en gebeden meegeven. Zij
willen Ceriana laten dopen in de hoop dat zij ooit
zelf deze doop zal beamen.

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.

Zo zullen we voor het eerst in de vernieuwde
Dorpskerk gaan dopen en wel op zondag 28 oktober; ds. Viola Huls zal voorgaan in deze feestelijke
dienst.
Na afloop is er gelegenheid de ouders te feliciteren
en kennis te maken met de kleine Ceriana onder
het genot van een kopje koffie of thee.
Weet u allen van harte uitgenodigd!

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.
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.

Yvonne de Jong.

DiacoNieuws

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

Collecten

▪ 14 oktober - Werelddiaconaat

Taakdragers

Leven van visserij en ecotoerisme in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het
moeilijk voedsel te
verbouwen. Hierdoor
is er een voedseltekort en is 35% van de
kinderen onder de vijf
jaar chronisch ondervoed.
In deze regio ligt een
groot meer, dat heel
geschikt is voor het
kweken
van
vis.
Dankzij de verkoop
van vis op de lokale
markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen
met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten
te vergroten door het verbeteren van de visteelt in
het Syarpumeer.

Ambtsdragers

Op 7 oktober: mw. Bakker, dhr. Snel, tevens lector.
Op 14 oktober (HA): mw. Van Lunteren, dhr. Van
Veelen, mw. Van der Maar (tevens lector), mw.
Van der Werff, mw. Bierenbroodspot.
Op 21 oktober: mw. Kloeg, ...;lector: dhr. Hewutink.

Organisten
7 okt.: dhr. Meyboom
21 okt.: dhr. Van Dam

14 okt.: dhr. Mout

Commissie van ontvangst
7 okt.: .dhr. en mw. Vervat, dhr. R. Hallema;
14 okt.: .mw. Groot Bramel, mw. Oldenhuis, dhr. en
mw. Huiting.
21 okt.: dhr. Fossen, dhr. en mw. Oldenhuis.
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UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers,
geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop
van de vis.

onder voorwaarden de beheerstaak wil overnemen.
Die beheerstaak houdt in: agendabeheer en signaleren en rapporten van klein onderhoud.
Zijn voorwaarden zijn:
▪ Alle kerkelijke activiteiten zoals vergaderingen en
koren dienen selfsupporting te zijn.
▪ Alle kerkelijke bijeenkomsten dienen bij Jan Heutink gemeld te worden, zodat hij deze in de agenda kan zetten; staan deze niet in de agenda dan
betekent dit, dat men ’s winters in de kou zit, want
agenda en verwarming zijn gekoppeld.
▪ Dat een aantal gemeenteleden kostersdiensten
wil doen bij begrafenissen en trouwerijen. Als
meer mensen dit willen doen kan er bij toerbeurt
geassisteerd worden.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van
groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw
mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen
geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van
landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door
voldoende voedsel kopen.
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u
werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals
het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee?
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.

Wie meldt zich? De scriba zit er klaar voor.
Voor reservering van De Aanbouw-zaal dient men
bij Sjanie Spruyt te zijn. Zij beheert die agenda.
Antwoordkerk
Op 31 augustus is de overdrachtsakte bij de notaris
gepasseerd. Vanaf dat moment zijn wij geen eigenaar meer van het gebouw In de weken daarvoor
hebben we geprobeerd zoveel mogelijk inventaris
te verkopen. Het meeste is verkocht. Opmerkelijk is
dat er geen interesse was voor de rieten stoelen uit
de Dorpskerk. Er is een aantal bij gemeenteleden
op zolder opgeslagen. Dus als u mensen kent of
tegenkomt die interesse tonen, laat ze dan contact
opnemen met Jaap Ottink.

▪ 14 oktober collecte Heilig Avondmaal
Op 14 oktober wordt de viering van het Heilig
Avondmaal gehouden. De collecte zal, zoals gebruikelijk, bestemd zijn voor Kinderen in de Knel,
een project van KerkinActie.
▪ 21 oktober - Noodfonds
Deze diaconale collecte is bestemd voor het Noodfonds. Dit wordt vooral gebruikt voor schrijnende
gevallen, waarbij een steun in de rug noodzakelijk
is of het scheppen van een mogelijkheid voor iemand die het aan middelen op dat moment ontbreekt. Van tijd tot tijd maakt de diaconie gebruik
van de kleine reserve die daarvoor bijeen is gebracht. Daarom bevelen we dit fonds nog steeds
van harte bij u aan.

Organisten
Zoals u weet is het aantal vaste organisten tot een
minimum gedaald. Daarbij heeft Arie Mout aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Omdat
er binnen onze gemeente geen opvolging is heeft
Pieter Meyboom in Spijkenisse geïnformeerd of er
daar nog capaciteit is.
We zijn erg gelukkig met de toezegging van twee
organisten te willen meedraaien in het Hoogvlietse
rooster. Dit zijn de heren Adrie van der Padt en Peter de Rijke. Daarnaast heeft Paul Sonneveldt ook
aangegeven in dit rooster te willen meedoen.
Hierdoor zijn wij weer op sterkte en kan Arie desgewenst wat minderen, wat hem van harte gegund is.

Uw diakenen.

Bericht van het CvK
We zijn met de afronding bezig van de werkzaamheden aan de kerk en De Aanbouw.
Het is nog uitproberen, testen en inregelen, maar
iedere week komen we iets verder.
Inmiddels hangt en werkt de zonwering in de kerk,
is het geluid beter dan net na de verhuizing en is
de verwarming en ventilatie ingeregeld.
Omdat we met meerdere vrijwilligers werken vraagt
het nog wat tijd voordat een ieder gewend is aan
de nieuwe situatie en bekend is met de nieuwe
techniek. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Met de weinige vrijwilligers proberen we toch alles
met elkaar draaiende te houden.

Bankrekeningen
Per 1 november zal onze kerk andere bankrekeningen hanteren. Voor acceptgiro’s en incasso’s
zal de wijziging automatisch verlopen. Voor wie zelf
bijdragen overmaakt volgt nadere informatie in het
volgende nummer.
Persoonlijk
Mijn taak als voorzitter en secretaris zit er nu na
tien jaren op. Na het vertrek van de vorige voorzitter (Rein Hallema) heb ik toegezegd deze functie
tijdelijk over te nemen en - na het verstrijken van
mijn tweede ambtstermijn - heb ik de kerkenraad
toegezegd de verbouwing en alles wat daarmee
samenhangt vanuit mijn functie af te ronden, omdat

Beheer
Jan van Leeuwen heeft aangegeven te willen stoppen als beheerder van de kerk, maar wil wel blijven
assisteren bij bepaalde activiteiten.
Gelukkig heeft Jan Heutink aangegeven dat hij
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dit proces al te ver gevorderd was om het zonder
opvolging los te laten. Ik rond de lopende werkzaamheden nog af, niet meer als ambtsdrager,
maar nu als gemeentelid.
Dit betekent dat het CvK geen voorzitter meer
heeft. Arie Dronkert heeft aangegeven het secretariaat op zich te nemen. Hier zijn wij erg blij mee.
Maar ja hoe kan een CvK en kerkenraad functioneren zonder voorzitter? Dit is voor onze gemeente
dus een zeer groot probleem.
Als u geïnteresseerd bent in wat deze boeiende
functie inhoudt dan ben ik graag bereid dit uit te
leggen.

per se binnen de kerk, daarom doe ik sinds enkele
jaren zelf ook mee aan de organisatie en uitvoering
van deze actie om vrijwilligers te werven, voor uiteenlopende projecten: van wijkbus tot speeltuinverenigingen. En dus ook voor budgetmaatjes.
Wie nog een activiteit zoekt kan ik dit vrijwilligersplein van harte aanbevelen.
Tot zover!
Ds. Robert Wilschut.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Ik groet u allen
Jules Becht

Langzamerhand gaat het steeds beter met het geluid. Af en toe heel zacht (met name soms thuis,
voor de meeluisteraars, heb ik begrepen). En soms
ineens héél erg hard, zoals afgelopen zondag ons
kinderlied. Maar, alles komt zoetjesaan in evenwicht. We hopen op een hoeveelheid geduld, met
elkaar en met alle technische onderdelen die soms
een eigen leven lijken te leiden.

Vanuit de Aalkaar pastorie
Ouderengesprekskring
Ik maakte de vorige keer een foutje; we komen in
principe elke 2e donderdag van de maand bijeen.
De eerstvolgende keer is dus donderdag 11 oktober.
Op de bijbelkring hebben we het rooster voor het
hele seizoen vastgesteld, een enkele maal onder
voorbehoud. De eerstvolgende bijeenkomst is op 9
oktober.

Nascholing
Ik merk bij u een grote betrokkenheid bij mijn studie. Dat waardeer ik heel erg. Ik ben erg blij dat ik
de mogelijkheid heb deze opleiding te volgen. Het
is fijn om te ervaren dat u zo meeleeft.
Ik wil u één ding wel op het hart drukken: U hoeft er
geen rekening mee te houden. Ik probeer de tijd zo
goed mogelijk in te delen.
Zoals u hebt kunnen lezen, hebben wij inmiddels
een Pastoraal Team. Als er iets is waarover u contact wilt opnemen, dan kunt u dat gerust doen. Als
ik geen tijd heb, omdat ik weg moet (naar Nijmegen, of naar Doorn, zoals nu, deze week waarin ik
dit schrijf) dan vraag ik iemand van het Pastorale
Team bij u op bezoek te gaan. Dus maakt u zich
alstublieft geen zorgen. Bel gerust. En áls ik weg
ben, dan neemt Yvonne de telefoon op en geeft
vervolgens aan mij door dat u gebeld hebt.
Zo hoop ik alles in goede banen te leiden en gaan
we er met elkaar voor om te zorgen dat u toch regelmatig iemand van de kerk ziet.

Open huis
Op 3 november hopen we een open dag te houden voor iedereen in Hoogvliet. Deze dag valt samen met de reünie die Historisch Hoogvliet houdt
in Villa Vonk.
Voor wie vanwege de reünie naar Hoogvliet is gekomen is het vast een goede gelegenheid ook de
vernieuwde Dorpskerk te bezien. En wie belangstelling heeft voor de kerk kan op een (flinke)
steenworp afstand meer te zien krijgen over Hoogvliet. Over en weer zullen we de bezoekers attenderen op de andere activiteit.
De organisatie hiervoor is pas laat op gang gekomen. Enkelen hebben zich al aangemeld om een
paar uur voor zijn/haar rekening te nemen, maar
iedereen die opgewekt en enthousiast gasten wil
ontvangen op die dag nodigen we van harte uit zich
te melden. Hoe meer handen, hoe leuker het werk.
Wie weet lukt het om op gezette tijden wat muziek
te laten horen, of om nog wat andere activiteiten te
organiseren. Het gaat natuurlijk om het vernieuwde
kerkgebouw, maar een beetje versiering door activiteiten kan geen kwaad. We houden ons aanbevolen voor suggesties en horen het graag als u aan
de dag kunt meewerken.

Verder heb ik weinig te melden. Tot zover dus
weer. Ik wens u vanuit de pastorie Gods zegen toe
in de komende weken.
Ds. Viola Huls

Kerkelijk Bureau
Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl.
Ook is persoonlijk contact mogelijk via:
Wim Snel, Speerreep 48, 3192 PJ Hoogvliet Rt,
tel. 06-51485244. e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

Vrijwilligersplein
Op 12 oktober wordt in De Aanbouw het vrijwilligersplein ‘Hoogvliet voor mekaar!’ georganiseerd.
Voor de budgetmaatjes zoek ik de vrijwilligers niet
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▪ Kerkelijke Stand

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.

[Zie het gezamenlijke Tussenblad]

▪ Collecteverantwoording
D: PRW: Vred. wk: Deurcoll.:
Op 16 sept.
€ 142,03 € 110,27
€ 79,97
Op 20 sept. (huw.), hulp Ethiopië:
€ 326,72
Diaconie:
Kerk:
Deurcoll.:
Op 23 sept.
€ 153,00 € 119,94
€ 83,10

▪ Gift
Voor de kerk:
€ 20,00 van NN via mw. Van Lunteren
_____________________________________

Starthappening – 21 oktober
Op 21 oktober is de
presentatie van het
instrument voor de
allereerste keer. Het
zal dan voor ruim
80% klaar zijn.
Deze eerste presentatie staat in het
kader van het stadsfestival:
‘Antwerpen Barok Rubens inspireert’.
De officiële inspeling volgt pas later in 2019.

13 oktober Vrijwilligersplein
Iets betekenen voor anderen doe je zo!
Nieuwsgierig geworden naar welk vrijwilligerswerk bij
u past? Kom dan gerust eens langs bij:

het Vrijwilligersplein op
13 oktober van 11.00 - 15.00 uur
in De Aanbouw naast de Dorspkerk,
Achterweg 12 in Hoogvliet.
Vrijwilligersplein; er past vast ook iets bij u!
En weet u nog niet wat u wilt gaan doen, doe dan de
Vrijwilligerstest

Programma
▪ 11.00 uur: start met de Bachcantatedienst “Wir
danken dir, Gott, wir danken dir”, BWV 29, waarin
het nieuwe orgel een prominente solopartij heeft.
▪ 14.00 uur: presentatieconcert met The Antwerp
Baroque Orchestra, Het Groot Akkoord en Emmanuel Van Kerckhoven aan het orgel.
▪ 15.00 uur: vanaf nu kunnen kinderen zelf een echt
orgel bouwen met Doe-orgelkids.
Ondertussen zijn doorlopend orgeldemonstraties.
▪ 17.00 uur: tot slot tangomuziek door Aart Bergwerff
op het romantische F.B. Loretorgel.

Organisaties die zichzelf en hun vacatures
voor vrijwilligerswerk presenteren zijn:
Argos Zorggroep,
Budgetmaatjes,
CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg,
DOCK,
Huis Madelief,
Humanitas,
Lelie Zorggroep,
Pameijer,
Philadelphia Zorg,
Speeltuin Bonaire,
Vereniging El Hilaal,
Vriendendienst Hoogvliet,
Wijkbus Pernis-Hoogvliet en
De Zonnebloem

Bereikbaarheid
▪ Trein: halte Antwerpen-Berchem (op wandelafstand van de Dageraadplaats)
▪ Tramlijn 11: (van Berchem) halte Dageraadplaats
▪ Met de auto: De Sint-Norbertuskerk ligt in het
hartje van de wijk Zurenborg.
Autosnelweg, afrit Antwerpen-Oost/Borgerhout.

__________________________________

_____________________________________
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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.: 9:30 uur.

Rooms-katholieke Parochie
HH Nicolaas Pieck en gezellen

• Noodnummer: 06 – 30 97 58 17

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

Parochiebestuur

ebsite parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

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: Steef Lokken

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

Uit het bisdom
Werelddag van de Armen

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

De Werelddag van de Armen (18 november) wil
een teken zijn van de bereidheid tot delen met
mensen in nood. In een brief eerder al aan onder
meer
parochiebesturen,
PCI-besturen
en
werkgroepen diaconie nodigde Mgr. Van den
Hende uit om samen met het bisdom aan te sluiten
bij dit initiatief van paus Franciscus.
De Werelddag van de Armen wordt in 2018 voor de
tweede keer gehouden. De paus heeft de dag
ingesteld in het verlengde van het heilig jaar van de
barmhartigheid (2015-2016). God antwoordt de
arme, zegt paus Franciscus. En dat antwoord van
God is een oproep aan degenen die in Hem
geloven om te doen wat binnen hun mogelijkheden
ligt. Paus Franciscus zal in Rome mensen
uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd. En net
als vorig jaar, toen er tijdelijk een klein medisch
centrum werd ingericht bij het Vaticaan, zullen er in
Rome in de week voorafgaand aan de Werelddag
van de Armen activiteiten plaatsvinden.
“Parochies, diaconale werkgroepen en caritasinstellingen in bisdommen wereldwijd zijn uitgenodigd aan te sluiten bij de Werelddag van de
Armen”, schrijft Mgr. Van den Hende. “Ik hoop dat
ook u daartoe in de gelegenheid bent.” Aansluiten
bij de Werelddag van de Armen kan met nieuwe of
bestaande activiteiten. November is in parochies
een populaire maand voor het houden van een
diaconale zondag. Dat betreft zowel de zondag
rond Sint Maarten (11 november) als de Werelddag
van de Armen (18 november) en het feest van
Christus Koning (25 november).

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.: 11:15 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.
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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.

“God antwoordt de arme en dat is een oproep aan
degenen die in Hem geloven om te doen wat
binnen hun mogelijkheden ligt.”
Vanuit het bisdom zullen met name ook jongeren
worden uitgenodigd om met DiaconAction aan te
sluiten om zo, in de woorden van paus Franciscus,
te getuigen van hun persoonlijke betrokkenheid en
liefdevolle aandacht voor de naaste. Een parochie
zal in samenwerking met het bisdom een diaconale
maaltijd organiseren. Op een andere plek zal het
bisdom op locatie een inhoudelijke ontmoeting
houden rond de thematiek van armoede. Mgr. Van
den Hende: “We hopen dat de Werelddag van de
Armen veel bijzondere ontmoetingen mogelijk zal
maken.”

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.

Hoogvliet / Pernis

Vieringen in de
Mariakerk
Zo. 7 okt.
27ste Zondag door het jaar.
09.15 uur
Eucharistieviering m.m.v. R.ET
Koor
Priester:
pastoor J.C.F.M. Smulders.
Koster:
dhr. C v. Schöll
Lector:
dhr.A.v.d.Heijde
Collectanten: dhr. Matos, mw. Plantijn, dhr. en
mw. Van Dam
Intenties:
dhr. John van Dijk, dhr. Duc Bynh
Nguyen, dhr. Frans Baars, dhr. Ton van Kan, dhr.
Gerard Scharff, dhr. Bogdan Papiz, dhr. Jose Antonio Texcera de Pina, dhr. Jeroen Barnhoorn, mw.
Adriana Rosbergen-Rath.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS
PASTOR
Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176
VA Poortugaal (op woensdag afwezig).

Ma. 8 okt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17

Do. 11 okt.

10.00 uur Eucharistieviering.

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

Vr. 12 okt.

19.00 uur Rozenkransgebed.

Zo. 14 okt.
28ste Zondag door het jaar.
09.15 uur
Eucharistieviering met samenzang
Priester:
pastoor W. Froger.
Koster:
dhr. L. Janssen.
Lector:
eigen lector
Collectanten: mw. S. van Oossanen en dhr. J.
Boef.
Intenties:
dhr. John van Dijk, dhr. Phero DucBynh Nguyen, dhr. Frans Baars,
dhr. Ton van
Kan, dhr. Gerard Scharff, dhr. Bogdan Papiz,
dhr. Jacobus van de Wal, dhr Koos
Vergouts, mw. Nan van Druten. dhr..Jeroen Barnhoorn,dhr.George de Groen,dhr. Rienus van Oossanen, mw. Adriana Rosbergen-Rath

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, 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).

14.00 uur
Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.
Ma. 15 okt.

ZIEKENCOMMUNIE
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch
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H. Teresia van Jezus,
maagd en kerklerares.
10.00 uur Eucharistieviering.

Intentie:

mw. Divera Kamp-Boon.

Do. 18 okt.

H. Lucas, evangelist.
10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 19 okt.

19.00 uur Rozenkransgebed.

Samen sparen we de natuur

Zo. 21 okt.
29ste Zondag door het jaar.
09.15 uur
Eucharistieviering met samenzang
Priester:
pastoor J.C.F.M. Smulders.
Koster:
dhr. L. Janssen.
Lector:
mw. J. van Dam
Collectanten: dhr. Ayranci en dhr. Broun
Intenties:
dhr. Phero Duc-Bynh Nguyen, dhr.
George de Groen, dhr. Frans Baars, dhr. Ton Kan,
dhr. Gerard Scharff.

Een overzicht vanaf 2014 tot 20 september 2018
van wat het afval wegbrengen de parochie heeft
opgeleverd:
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018

bedrag
€
84,30
€ 302,89
€ 261,46
€ 285,56
€ 161,09

gewicht
1639 kg
4759 kg
4403 kg
5607 kg
3931 kg

Totaal

€ 1095,30

20339 kg

Ma. 22 okt.
Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering.
mw. Divera Kamp-Boon.

Do. 25 okt.

10.00 uur Eucharistieviering.

Jarigen: zie Tussenblad.

Vr. 26 okt.

19.00 uur Rozenkransgebed.

Verhuisd

Zo. 28 okt.
30ste Zondag door het jaar.
09.15 uur
Eucharistieviering
Priester:
pastoor J.C.F.M. Smulders
Koster:
dhr. W. Tempelaars
Lektor:
mw. Leny Janssen
Collectanten: mw. N. Borges en mw. S. van
Oossanen, dhr. M. Matos en dhr. J. Boef.
Intenties:
dhr. Phero Duc-Bynh Nguyen, dhr.
George de Groen, dhr.Gerard Scharff.

Dhr. G.P.J. Kabel is verhuisd naar ’t Hofje van Humanitas, Marthalaan 2, kamer 2, 3194 EH.

Uit de deelparochie

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren in de Mariakerk, Parelvissersstraat 131 op
zaterdag 6 oktober tussen 9.00 rn 11.30 uur.

Wereldmissiemaand 2018 Ethiopië

Collecte in het weekend van 20 en 2 oktober
Ondanks modernisering en een groeiende economie behoort Ethiopië nog altijd tot een van de armste landen van de wereld. In het autoritair bestuurde land zorgen etnische conflicten voor toenemende spanningen.

In Memoriam
Antonius Johannes van Kan
Na een veelzijdig en welbesteed leven is de heer
Antonius Johannes van Kan op donderdag 6 september in de leeftijd van 87 jaar overleden.
Het Sacrament der Zieken werd hem toegediend in
het bijzijn van zijn vrouw Miep, zijn kinderen en
klein-kinderen.
Op woensdag 12 september werd de afscheidsviering in de Mariakerk gehouden waarna de crematieplechtigheid in Crematorium “Rotterdam”, Maeterlinckweg in Rotterdam plaatsvond.
Ton werd op 11 november 1930 in Rotterdam geboren. Hij groeide op in Schiebroek.
Na de lagere school bezocht Ton de ‘Willem de
Koning’ Kunstacademie waar hij een opleiding tot
decorateur volgde. Hij kon tekenen als de beste.
Deze kunst kwam hem in zijn verdere leven heel
goed van pas. Zijn arbeidsverleden ligt bij het
voormalige Vroom & Dreesmann Warenhuis waar
hij tot aan zijn pensionering is blijven werken.

Desondanks biedt Ethiopië onderdak aan vele duizenden vluchtelingen. "God is ons een toevlucht en
een sterkte" onder dit motto wil Missio u kennis
laten maken met het pastorale werk van de katholieke kerk in Ethiopië. In het Apostolische Vicariaat
Gambella, een van de armste regio's van het land,
is de eigen bevolking al lang in de minderheid. Hier
wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht
voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bieden hulp in vele
vormen aan allen die het nodig hebben.
Met uw bijdrage aan de Missiecollecte in het weekend van 20 en 21 oktober maakt u het mogelijk dat
zij hun werk kunnen voortzetten.
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Als 21 jarige man werd Ton opgeroepen om zijn
militaire dienstplicht te vervullen. Hij werd ingedeeld bij de Infanterie Compagnie Mariniers en
werd meteen naar Aruba uitgezonden. Samen met
zijn lotgenoten kreeg hij de opdracht om het land te
beschermen. Later, terug in Nederland, ging hij bij
de toenmalige KAJ Jongerenbeweging waar hij tot
penningmeester werd benoemd. Een taak die hij
nauwgezet vervulde. Nooit kwam hij één cent tekort of hielt hij er één over.
Na verloop van tijd ging Ton de wereld in en op
zekere dag ontmoette hij Miep Scharff. Het klikte
meteen en op 9 juni 1959 gaven zij elkaar het jawoord. Zij gingen op de Bergweg in Rotterdam
wonen, waar hun zoon Paultje werd geboren. Helaas is Paultje kort na zijn geboorte overleden.
Daarna werden nog drie kinderen geboren: een
zoon en twee dochters.
Enige tijd later vertrokken zij van de Bergweg en
vestigden zich in Hoogvliet. Zij nestelden zich in de
Toscalaan.
Al snel maakte de familie kennis met de Parochie
‘Maria en Johannes onder het Kruis’ in de Parelvissersstraat.
Miep ging zingen op het Servaaskoor en Ton werd
al snel gevraagd om tijdens eucharistievieringen
als lector de diverse lezingen te verzorgen. Dat
heeft hij vele jaren gedaan en beschouwde dat als
een grote eer. Toen het lezen hem niet meer zo
goed afging vroeg hij of hij dan nog wel mocht assisteren met de Communie uitreiking.
Ook dat deed hij met grote eerbied en aandacht.
Maar Ton had ook handige handen. Wat zijn ogen
zagen konden zijn handen maken. Zo maakte hij
ieder jaar in de maand december de Kerststal.
Eerst werd deze buiten vóór de kerk gebouwd en
later op het altaar zodat iedereen, en vooral de
kinderen, de stal en de beeldjes goed konden zien.
Ton was een handige man en werd heel vaak gevraagd voor allerlei doeleinden.
Heel langzaam ging zijn gezondheid achteruit. Hij
begon dingen te vergeten wat hij vreselijk vond. Hij
ging naar de dagopvang. Via de ‘Breede Vliet’
kwam hij ongeveer anderhalf jaar geleden in Zorgcentrum Meeuwenhof terecht. Daar is Ton op 6
september overleden.
Ton heeft een goed leven achter de rug: hij was
goed voor zijn gezin, goed voor de parochie en
goed voor zijn medemens.
Groot verdriet en gemis is er bij zijn vrouw Miep die
Ton elke dag in de Meeuwenhof bezocht en hem
daar verzorgde. Ook de kinderen en kleinkinderen
zullen hem zeker gaan missen, maar het mag voor
hen allen een troost zijn dat hij nu in vrede en geluk
bij zijn Hemelse Vader is.

Jeanne is een oud-parochiaan maar ze heeft aan
haar kinderen te kennen gegeven, dat ze na haar
overlijden in de Mariakerk haar afscheidsviering
wilde hebben. De Woord- en Communiedienst
werd dan ook op 15 september in deze kerk gevierd waarna de crematieplechtigheid in besloten
kring plaatsvond.
Jarenlang hebben Jeanne en haar man Alphons op
het adres Stalnet 8 gewoond.
Dat zowel Jeanne als Alphons echte kerkgangers
waren blijkt wel uit het feit, dat beiden in hun jonge
jaren in het parochiekoor van Hillegersberg hebben
gezongen waar zij elkaar ook hebben ontmoet en
elkaar beter hebben leren kennen. Het klikte tussen de twee.
Op 9 juli 1958 trouwden zij dan ook en uit hun huwelijk werden twee dochters en twee zoons geboren.
Na verloop van jaren ging het geheugen van Jeanne wat achteruit. Ze waren genoodzaakt om te verhuizen omdat Jeanne dagelijkse zorg nodig had.
Hun nieuw onderko-men werd gevonden in de
Burghsluissingel in Rotterdam Pendrecht, een tehuis
waar ‘Aafje’ dagelijkse zorg verleende. Ze hebben
daar samen fijne jaren gehad mede omdat Alphons
hulp verleende waar dat nodig was.
Groot was echter het verdriet toen bij haar man
een ongeneeslijke ziekte werd geconstateerd. Op
29 juli 2014 overleed Alphons aan deze ondraaglijke ziekte.
De gezondheidstoestand van Jeanne werd er niet
beter op. Uiteindelijk verhuisde ze naar ‘Aafje Endeldijk’ in IJsselmonde. Haar kinderen en kleinkinderen bezochten haar daar zeer regelmatig, maar
Jeanne kende ze niet meer bij naam.
Eén van de gevolgen van deze nare Alzheimerziekte.
Het was een zware tijd voor de kinderen ,maar het
was ook een mooie tijd met Jeanne, hun moeder.
Een speciaal dankwoord ging ook uit naar de medewerkers van het Verzorgingshuis ‘Aafje Endeldijk’.
De kinderen, kleinkinderen, familie en allen die van
Jeanne hebben gehouden mogen zich getroost
weten dat hun moeder Jeanne nu samen met haar
liefhebben-de man Alphons op een plaats is waar
geen ziekte, geen Alzheimer, geen rouw, geen
verdriet is.
Gedicht op de rouwkaart:
Je hebt nu eindelijk je rust gevonden.
Ons hart is getroffen,
ook al zie je dat misschien niet.
Je zien lijden en je niet voldoende kunnen helpen,
dat was ons grootste verdriet.

Adriana Hendrika Rosbergen-Rath
In de schemering van haar leven is op 10 september rustig ingeslapen mevrouw Adriana Hendrika
Rosbergen-Rath in de leeftijd van 86 jaar.

Alfons Joosten.
_________________________________________
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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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