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Verschijningsschema

Data van verschijning van de volgende edities
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7 23 maart 1 april 1/4 - 22/4
8 13 april 22 april 22/4 - 6/5
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____________________________________

Klim in de hoogste bomen,

Klim in de hoogste bomen,
pluk alle takken kaal-
de Koning onzer dromen
zal naar het paasfeest komen,
begroet Hem allemaal,
begroet Hem allemaal.

Vertel op alle wegen,
dat Hij in aantocht is.
Hij brengt ons heil en zegen,
geen vijand houdt Hem tegen,
geen macht die sterker is.
geen macht die sterker is.

Vlag met de groene twijgen
en maak voor Hem ruim baan!
Wij, die naar de vrede hijgen,
wij kunnen niet meer zwijgen:
Zijn koninkrijk breekt aan!
Zijn koninkrijk breekt aan!

Gooi nu maar opgetogen
de mantels op de grond:
Hosanna in de hoge!
Wij maken erebogen:
Gezegend Hij die komt!
Gezegend Hij die komt!

Hanna Lam
Tussentijds, 61



Heer leer ons bidden.
(Lukas 11, 1-4)

Met enige regelmaat mag ik in verzorgingstehuis De Hooge Werf in Poortugaal op de vrijdagavond
in een weeksluiting voorgaan. Op vrijdag 3 maart was mijn beurt.
Toen ik mij op die weeksluiting voorbereidde, zag ik op kalender dat het op die dag wereldgebeds-
dag was. Over de hele wereld worden dan gebeden gezegd. Een soort gebedsmarathon! Elk jaar
wordt het georganiseerd door een groep vrouwen uit telkens een ander land. Dit jaar waren het
vrouwen uit Taiwan. Het thema van het programma van wereldgebedsdag was gebaseerd op Efe-
ziërs 1:15-19, de brief die naar een geloofsgemeenschap is gestuurd om dankbaarheid te uiten.
Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie
waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van
Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.
Gebedsdag? Bidden?
Maar bidden, vroeg ik me af,  tja wat is dat eigenlijk? Hoe doe je het? Hoe ervaar je het? Kun je
het wel? Bidden is op de een of andere manier contact zoeken, je richten tot Hem die we onze
Schepper, onze God noemen. Maar hoe doe je dat? Zeg je standaard gebeden op?
( Als kind leerde ik diverse gebeden uit het hoofd, maar of ik de woorden begreep?)
Zeg je spontaan wat in je opkomt? Zeg je niets en laat je jouw gedachten voor je spreken? En voor
mezelf weet ik vaak niet goed hoe te bidden. En ik ben niet de enige. De apostelen wisten waar-
schijnlijk ook niet hoe te bidden, want zij vroegen Jezus: ”Heer leer ons bidden” En Jezus leerde
hen dus het gebed dat wij allemaal kennen: het Onze Vader. Toch vind ik bidden niet makkelijk. Ik
weet van mezelf dat moeite kost om één enkel Onze Vader met alle aandacht te bidden. Mijn ge-
dachten dwalen af door de gewone dagelijkse zorgen en bezigheden. Als je bidt, probeer je con-
tact te maken met God, maar wij mensen zijn geneigd om dan ook een antwoord te verlangen. He-
laas, zo werkt het niet meteen. Ik las eens over een jonge man die dat ook verwachtte en het
moeilijk vond dat hij niet direct antwoord op zijn gebeden kreeg. Hij schreef dit kleine gebed:

“Heer, al vaak richtte ik mij tot U en riep ik U aan,
bad ik tot U, maar nooit meen ik een antwoord van U ontvangen te hebben!
Of  was de zon die mijn gezicht verwarmde Uw glimlach?
Was de wind die mijn haren streelde Uw liefdevolle Hand?
Was de regen die mij verfriste Uw zegen?
Waren de kleuren van de veldbloemen Uw schilderij speciaal ge-
maakt voor mij?
Was het Uw muziek die ik beluisterde in het gezang van de vogels?
Was het Uzelf die ik ontmoette in de wandelaar die mijn pad kruiste en even met mij op liep?
Dan Heer, als dat zo is, vergeef mij dan mijn onvermogen dat ik Uw taal niet versta.
Maak mij daarom nu tot een ijverige leerling.”

Ik moet toegeven dat het niet altijd makkelijk is woorden te vinden voor een gebed.
Maar u en ik zijn niet de enigen. Ik las ook eens een ander mooi verhaal.
Het speelde zich af in de tijd van Jezus.

Een eenvoudige Joodse man komt  de tempel in Jerusalem binnen. Daar staan allerlei mensen,
vooral farizeeën, hardop te bidden. Hun gebeden zitten vol mooie en geleerde woorden. De een-
voudige man luistert er vol ontzag naar. Zo mooi kan hij beslist niet bidden!
Daarom zijn verontschuldigt hij zich bij God, dat hij niet gestudeerd heeft en niet zo goed is met
taal. Hij kan zelfs de heilige woorden niet lezen in de boeken. “Ik ken alleen het alfabet,” zegt hij,
“Maar U, o Heer kent zeker alle woorden. Dus zal ik U de letters geven van het alfabet. U kunt dan
zelf de woorden maken.” Dat doet hij dan. Aandachtig bidt hij in voortdurende herhaling de letters
van het alfabet.

Ik denk dat God glimlachend naar zijn gebed heeft geluisterd.

Léon Janssen.
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KERKDIENSTEN

Zondag 19 maart 2023
Vierde zondag Veertigdagentijd

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Ds. E.E. Bouter, Hendrik-Ido-Ambacht

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

Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

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

Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------
COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie

2. PKN: missionair werk
3. Bestrijding energiekosten

R.K.: Eigen parochie

Zondag26 maart 2023
Vijfde zondag Veertigdagentijd

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Dr. P. Lugtigheid, Delft

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

Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

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

Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------
COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-werelddiaconaat: Bangladesh

2. Kerk
3. Bestrijding energiekosten

R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Vooruitblik:
Zondag 2 april 2023

Palmpasen

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

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

Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

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

Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------
COLLECTEN:
Prot. 1. Diaconie

2. Kerk
3. Bestrijding energiekosten

R.K.: 1. Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Agenda

Centrale agenda
Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,
Brasemstraat 46, 3192 TD,  telefoon 416 13 03;
e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.
Afzonderlijke verantwoordelijkheid:
(K) = Katholiek;
(O) = Oecumenisch;
(P) = Protestantse Gemeente;
(.*) = meer informatie in betreffende rubriek.
______________________________________

● Vast rooster
(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

‘Open kerk’
Mariakerk: maandag - vrijdag 9.30–11.30 uur
Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:
‘Open Dorpskerk’ met koffie en / of lunch

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

• Eerste woensdag van de maand
Dorpskerk, 19.00 uur. Oecumenische Taizéviering
Mariakerk, 9.30 uur. Koffieochtend ‘De Zonnebloem’

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

Ma. 19.30 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
‘Rejoice’
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Di. 10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan
Wo. 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

'Mensaheronan di pas'

● Actueel
Zaterdag 18 maart

9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt..
20.00 uur Dorpskerk. Jaarlijks concert  van Chr.
Gem. Koor 'Rejoice'.

Zondag 19 maart
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Com-
munie (K).
10.30 uur Mariakerk. Voorber. H. Vormsel (K).
18.00 uur ‘De Haven’, Emmastraat 8, Poortu-
gaal. Jongerenbijeenkomst ‘Deep Impact’, 12 –
18 jaar. Samen eten en gesprek (tot 2000 uur)
– Protestant Regionaal.

Donderdag 23 maart
18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleve-
ren kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' – voor
DRIE weken (O).

Zaterdag 25 maart
9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Pro-
testantse Gemeente te Hoogvliet.
10.30 uur Mariakerk. Jeugdactiviteit (K).
17.00 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).

Zondag 26 maart
10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Com-
munie (K).
10.30 uur Mariakerk. Voorber. H. Vormsel (K).
17.00 uur Dorpskerk Rhoon. Choral Evensong
– Protestant Regionaal.

Maandag 27 maart
19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Dinsdag 28 maart
19.30 uur Mariakerk. Ouderavond 1e H. Com-
munie (K).

Woensdag 29 maart
11.00 uur Dorpskerk. Paasviering voor ouderen
met aansluitende lunch (P).
19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de
kerkenraad (P).

Zaterdag 1 april
10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg.
Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen
voor de rommel- en snuffelmarkt ten bate van
de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Zondag 2 april
11.30 uur School ‘De Parel’, Sleedoorn 40,
Poortugaal. Kliederkerk – Protestant Regionaal

● Bijbelleesrooster
zondag 19 maart Romeinen 8:1-11
maandag 20 maart Romeinen 8:12-21
dinsdag 21 maart Romeinen 8:22-30
woensdag 22 maart Romeinen 8:31-39
donderdag 23 maart Numeri 20:1-13
vrijdag 24 maart Numeri 20:14-21
zaterdag 25 maart Numeri 20:22-29

zondag 26 maart Psalm 95
maandag 27 maart Numeri 21:1-9
dinsdag 28 maart Numeri 21:10-20
woensdag 29 maart Numeri 21:21–22:1
donderdag 30 maart Psalm 50:1-15
vrijdag 31 maart Psalm 50:16-23
zaterdag 1 april Numeri 27:12-23
zondag 2 april Matteüs 21:1-9
maandag 3 april Matteüs 21:10-17

In het ziekenhuis/verpleeghuis

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

Mw. M.J. Mevius
Argos zorggroep ‘De Meerpaal’
(Willem de Zwijgerlaan 2, 3136 AS  Vlaardingen)

Mw. M. van Gemert-van der Leer

Zorgcentra

Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP  Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorger
¸▪ mw. Gabrielle Franses-van der Spoel
(aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag)
telefoon: 010-438 33 44
e-mail: g.vanderspoel@argoszorggroep.nl

Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN  Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorger
▪ mw. Aleksandra Gwizdz
(aanwezig op maandag en vrijdag)
e-mail: a.gwizdz@argoszorggroep.nl
telefoon: 010 295 18 88
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Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE  Hoogvliet Rt

Geestelijk verzorger:
▪ mw. Femmy Spit
e-mail: f.spit@leliezorggroep.nl

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
▪ De Zonnebloem’, Afdeling Hoogvliet.
Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburg, tel. 4723828.
Secretaris: vacant

e-mail: zonnebloem-Hoogvliet@kpnmail.nl
Penningm.: dhr. A. Wakkermans, tel. 06-13046541;

bankrekening: NL38 RABO 0302 8300 73.

▪ Stichting Wijkbus Hoogvliet/Pernis
Middenbaan Noord 43, 3191 EM, tel. 010-760 22 33;
bereikbaar: maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur;

e-mail: swhp@hotmail.nl

▪ Klusjes?  Graag! Heeft u kluswerk voor binnen of bui-
ten? Dan kunt u bellen met de heer Jasja Arzumanian:

telefoon 4720068 of 06-51019423

Dank

Hartelijk dank voor de bloemen die ik 26 februari
vanuit de dorpskerk heb ontvangen. Ik heb het heel
erg gewaardeerd dat iemand deze bloemen hele-
maal in Vlaardingen kwam brengen. Ik ben tijdelijk
in de Meerpaal in Vlaardingen.
Ik knap weer op en hoop snel weer thuis te komen.

Mw. M. van Gemert-van der Leer

Heel veel dank voor de bloemen en kaarten die we
rond ons 50 jarig huwelijk hebben ontvangen.
Een echte verrassing.

Paul en Marianne  Sonneveld

Interkerkelijke
Activiteiten Commissie

(Secr.: Platte Driedijk 49 3194 KC)
● Zuster Lucia en dominee Viola

Op 26 februari
was ik in de
Dorpskerk in
verband met
de start van de

Vastenactie
(in de Maria-
kerk) en het
begin van de
reeks soep-
maaltijden, die
we gezamen-
lijk houden.

Zuster Lucia, van de orde van Maria Magdalena
Postel, zou komen vertellen over het doel dat we
met die acties steunen.
Ze had een goed verhaal, vanuit haar hart, ze weet
mensen door haar enthousiasme te raken.
Maar wat mij het meest raakte was het beeld dat u
op de foto ziet: de zuster in haar habijt, samen met
de dominee in haar toga.
Samen…..soms lijkt de afstand tussen onze kerken
onoverbrugbaar, soms lijkt de katholieke kerk nau-
welijks geïnteresseerd in samenwerken. En dat doet
pijn. Want zo, afgescheiden van elkaar, is ons geloof
vast niet bedoeld. Verdeeldheid stoot af.
Samen zijn we mooier, aantrekkelijker en sterker.
Dit beeld gaf me tranen in de ogen. Lieve mensen,
HET KAN!!!! Het moet kunnen: dat wij naar elkaar
toegroeien. Laten we eraan blijven werken.

Leny Janssen-Impens

PS. Ik vond een mooi verhaal (Uit: Een parel voor
elke dag).
De koning ging eens op bezoek bij Farid, een be-
roemde wijze man. Toen hij bij Farid was, boog hij
diep en gaf hem een prachtige gouden schaar, in-
gelegd met diamanten.
Farid nam hem aan, bewonderde hem, en gaf hem
terug aan de koning. Hij zei: “Majesteit, duizend
maal dank voor dit waardevolle geschenk. Het is
prachtig, maar u had mij beter een naald kunnen ge-
ven, want met een schaar kan ik niets doen.”
De koning zei: ”Dat begrijp ik niet. Als u een naald
nodig hebt, hebt u toch ook een schaar nodig?”
Farid zei: ”Een schaar heb ik niet nodig, want die
knipt dingen stuk. Maar een naald haalt stukken bij
elkaar. Al wat ik leer is gebaseerd op liefde, eenheid
en verbondenheid. Een naald kan eenheid herstel-
len. Maar een schaar knipt, en brengt scheiding aan.
Als u nog eens komt, geef mij dan maar een gewone
naald. Daar doet u mij het meeste plezier mee!”
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● Soep .….soep.…..soep.…soep.…..soep
Dit jaar gaan de soepmaaltijden anders dan u ge-
wend bent. Helaas is het in de zalen van zowel de
Dorpskerk als de Mariakerk te koud om gezellig sa-
men te zijn.
Daarom kunt u dit jaar alleen soep bestellen.
In de week voorafgaand aan de soepmaaltijd (van
maandag tot woensdagavond) bestelt u soep door
te bellen naar het hieronder aangegeven telefoon-
nummer.
Op donderdag aan het einde van de middag wordt
uw soep, met brood thuis bezorgd.

● Overzicht soepmaaltijden
▪ 23 maart; bamisoep, courgettesoep
Leny Janssen-Impens: tel. 010-438 23 25
▪ 30 maart; mosterdsoep, tomatensoep
Viola Huls: tel. 010-416 00 71

● Vrijwillige bijdrage
We hopen dat het geld dat u uitspaart doordat u niet
hoeft te koken, geeft aan de bezorger (het is een
vrijwillige bijdrage!) of stort dit op bankrekening
NL 21 INGB 000 000 5850 van de Vastenactie met
vermelding: 402169.
Zie meer over de actie op bladzijde 20.

Fietstocht

Beste fietsers,

De fietstochtcommissie laat jullie weten dat zij weer
bezig is een gezellige fietstocht te organiseren. Dit
keer echt maximaal 40 kilometer.
Doel van de fietstocht is gemeenteleden en andere
mensen bij elkaar te brengen om samen een gezel-
lige dag te hebben en elkaar wat beter te leren ken-
nen.
Dus zet donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag)
maar alvast in uw agenda want het belooft weer een
verrassende dag te worden.!!
Binnenkort krijgt u meer informatie van ons dus
houdt de kerk-app, het kerkblad en de website in de
gaten.

Op de website van de kerk kunt u foto’s van eerdere
fietstochten vinden om u mentaal voor te bereiden.
Voor de fysieke voorbereiding raden wij u aan alvast
wat kilometers in de benen te fietsen.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor op de dag zelf. Dus
lijkt het u leuk om mee te helpen, laat het ons weten.
Leeftijd maakt niet uit! U kunt hiervoor bellen naar
010 -4720805 (na 19:00 uur)

Tot ziens, Alex, Christianne, Herma, Hugo, Lenie en
Marijke

Passieconcert Ars Nova

Dit jaar geeft Kleinkoor Ars Nova uit Rhoon weer
een ontroerend passieconcert. De koorleden
hebben voor dit concert prachtige werken
ingestudeerd en laten deze graag op zondagmiddag
2 april in Rhoon aan u horen.
Het is een gevarieerd programma,
omdat er een keuze is gemaakt uit
de mooiste koralen uit de Matthäus
Passion en andere passie-werken
van onder meer de componisten
Orlando Gibbons, Richard Farrant,
William Byrd, Tomas Luis de
Victoria en Gabriel Fauré. Bij dit
concert wordt teruggegaan naar een
oude gewoonte uit het 18de-eeuwse
Leipzig om op Goede Vrijdag na de
passiemuziek het lied “Ecce
quomodo moritur iustus” van Jacob
Handl te zingen. Prachtige muziek op de tekst: “Ziet
hoe de rechtvaardige sterft”. Medewerking verleent
organist Marijke van der Vorm. Zij begeleidt het koor
bij een aantal liederen en speelt ook twee prachtige
solostukken. Het concert vindt plaats op zondag 2
april 2023 in de Willibrorduskerk, Dorpsdijk 236 in
Rhoon. Het begint om 14.30 uur, de kerk is open
vanaf 14.00 uur. De toegangsprijs is 10,00 euro. Na
het concert, dat ongeveer een uur duurt, is er nog
een gezellig samenzijn met een drankje. Kaarten
zijn verkrijgbaar via telefoon: 06-546 34 751,
info@kleinkoorarsnova.nl en bij de leden van het
koor. Verdere informatie over Kleinkoor Ars Nova
vindt u op www.kleinkoorarsnova.nl

Met vriendelijke groet,
Wim Spoormaker, tel. 06-54634751
wjspoormaker@tiscali.nl

Uw e-mailadres graag!

Graag ontvangen we uw e-mailadres voor onze
administratie. Een e-mail met uw naam volstaat
naar: kerkblad@kerkhoogvliet.nl - (Adm.)
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Landelijke Open
Kerkendag is op
Tweede Pinkster-
dag – 29 mei

De derde editie van
de Open Kerkendag staat in het teken van het kerk-
interieur. Het Nederlandse landschap staat bekend
om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er
nu precies achter deze stenen façades? In de Ne-
derlandse kerken is zóveel kunst en erfgoed te zien,
dat je zonder overdrijving van musea kunt spreken.

Om daar iets van mee te krijgen, om dat te zien en
te ervaren, moet je wel een keer naar binnen gaan.
Dat is de uitnodiging van Open Kerkendag. Kom bin-
nen en verbaas je over al dat moois van eeuwen en
geniet van diverse activiteiten. De voorgaande edi-
ties hebben wij op grote deelname kunnen rekenen
uit de provincies Noord-Brabant en Zeeland, maar
dit jaar hopen wij dat kerken uit het hele land de
kerkdeuren openen op tweede pinksterdag.

Brabants Kerkenboekske (download hier!)
Naar aanleiding van de eerste Open Kerkendag is
de kerkengids verschenen. In dit fraai uitgevoerd
boekje staan zes fietsroutes en vier autoroutes
langs de Brabantse kerken. Al deze routes voeren u
langs in totaal tientallen kerken. U kunt een exem-
plaar downloaden via internet
https://www.openkerkendag.nl/cms/wp-con-
tent/uploads/2018/06/kerkenboekske.pdf

Oecumenisch wereldnieuws

● Leren van de kerk wereldwijd
De Protestantse Theologische Universiteit vierde op
vrijdag 27 januari haar Dies Natalis in de Jacobikerk
in Utrecht. Tijdens deze feestelijke middag sprak
prof. dr. Benno van den Toren een rede uit ter aan-
vaarding van zijn leeropdracht namens de Protes-
tantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. ”Het
vraagt moed en ootmoed om te willen leren van de
kerk wereldwijd. We hebben de ontmoeting met an-
deren nodig om de eigenheid van de uitdagingen en
mogelijkheden van onze missionaire roeping hier

beter te begrijpen." Ontmoetingen tussen gelovigen
met verschillende culturele en sociale achtergron-
den houden ons een spiegel voor die een nieuwe
verkenning mogelijk maakt van onze eigen positie,
van het evangelie en van onze missionaire roeping,
zei Van den Toren.

● Financiële impact klimaatverandering
De hulporganisatie Christian Aid heeft het rapport
‘Counting the Cost 2022 opgesteld waarin de finan-
ciële impact van klimaatverandering over de hele
wereld wordt onderzocht. Het geeft informatie over
onder meer de 10 meest kostbare gebeurtenissen in
2022 die zijn beïnvloed door de klimaatcrisis en 10
andere extreme gebeurtenissen die enorme mense-
lijke en ecologische schade hebben veroorzaakt,
voornamelijk in de armste landen. Met het rapport
roept Christian Aid wereldleiders op om te beslissen
hoe het verlies- en schadefonds dat op COP27 is
overeengekomen, zal worden beheerd en hoe er
geld in zal vloeien.

● Homohuwelijk
In de Church of England is het voor mensen van het-
zelfde geslacht niet mogelijk in de kerk te trouwen.
Ook niet, nadat de bisschoppen van de Church of
England de afgelopen jaren hebben gereflecteerd
op dit onderwerp. Wel kunnen paren van hetzelfde
geslacht voortaan in de kerk hun dankbaarheid kun-
nen uiten voor hun burgerlijk huwelijk of geregi-
streerd partnerschap en daarbij Gods zegen ontvan-
gen.

● Slavernij
De raad van commissarissen van de Church of Eng-
land publiceerden een rapport over de historische
banden van de kerk met de trans-Atlantische slaver-
nij. Als reactie op de bevindingen in het rapport heeft
de raad zich gecommitteerd om een aantal van de
misstanden uit het verleden aan te willen pakken
door te investeren in een betere toekomst. De raad
verstrekt de komende jaren 100 miljoen pond aan
een programma van investeringen, onderzoek en
betrokkenheid.

● Oecumenelezing over angst en onvrede
De Oecumenelezing 2023, ge-
organiseerd door de Raad van
Kerken, vindt dit jaar plaats op
vrijdagmiddag 12 mei 15.00 uur
in de Geertekerk in Utrecht.

Hoofdspreker is mgr. Dick
Schoon, bisschop van Haarlem
van de Oud-Katholieke Kerk.
Hij zal ingaan op de angst en
onvrede die er bij velen in onze
samenleving heerst, en daar

een ander perspectief tegenover zetten.

_________________________________________
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ADRESGEGEVENS

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA  Hoogvliet
telefoon 438 12 33

● Kerkenraad
Postadres: Postbus 72, 3190 AB  Hoogvliet Rt
Voorzitter: R.W.F. Hallema, tel. 4161264;

e-mail: rwf.hallema @ telfort.nl
Scriba: mw. J. de Jong-den Boer, tel. 2234350;

e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

● Predikant
▪ Ds. V.E. Huls,  Platte Driedijk 49, 3194 KC,
telefoon 4160071, e-mail: v.huls@chello.nl
zaterdags vrij.

▪ Voor opgaven van zieken, het melden van zieken-
huisopnamen en -ontslag

mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;
e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

▪ Doopbediening
U kunt contact opnemen met de doopassistent:
mw. Carin Langbroek-de Waaij, tel. 010-472 01 90,
e-mail: carinlangbroek@hotmail.com

▪ Preekvoorziening
dhr. Peter Hallema, tel. 06-46 90 76 40;
e-mail: : claudiahallema@t-mobilethuis.nl

• Pastoraal team voor
De Kulk: mw. M.M. van den Berg, tel. 4384397
De Sluis: mw. A. van Lunteren-Boers, tel. 4385558
Meeuwenhof: mw. A.E. Bakker, tel. 4721750
Siloam: mw. G.M. van Reede van Oudtshoorn,

tel. 06-44222119
Westerstein: mw. A.M. Kloeg-Trachsler, tel. 4387518
▪ voor verzoeken om pastoraal bezoek:
mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;

e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

COLLEGE VAN DIAKENEN
Postadres: Postbus 72, 3190 AB  Hoogvliet Rt
Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, tel. 4380618;

e-mail: voorzitterdiaconie@kerkhoogvliet.nl
Secretaris: A. Wols, tel. 4382828;

e-mail: harry.wols@gmail.com
Penningm.: W.L.A. Snel, tel. 06-51485244.

e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

▪ Protestantse Vrouwendienst Hoogvliet
Voorzitter: mw. H.H.C. Vervat-van Tooren, telefoon

06 18 79 89 69; e-mail: daantje.vervat@kpnmail.nl
Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, tel. 4382067;

e-mail: dinekevanveelen@gmail.com.
Penningmeester: mw. A. van Lunteren-Boers,

tel. 4385558.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Postadres: Postbus 72, 3190 AB  Hoogvliet Rt
Voorzitter.: J.H. Vos, tel. 2162992

e-mail: koosvos@planet.nl
secretaris: A.C. Dronkert, tel. 0181-660367;

e-mail: ariedronkert @ hetnet.nl
Penningm.: P. van Veelen, tel. 2161800

e-mail: p.vanveelen1@upcmail.nl
Boekhouder: L.W. Tims, tel. 4165192;

e-mail: l.tims @ telfort.nl
Bijdragenadm.: mw. Th.F. Hendriks Berendsen,

tel. 4386132, e-mail: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)
● Diaconie:
▪ NL10 INGB 0000.0790.89: Diaconie Prot. Gem.

bij giften - ook voor zending - graag
het doel erbij vermelden.

● Kerk
▪ NL06 RABO 0373 7121 38: Prot. Gemeente Hoogvliet
▪ NL81 RABO 0373 7121 46: Prot. Gemeente Hoogvliet

inz. Girale collecten
▪ NL59 RABO 0373 7121 54: Prot. Gemeente Hoogvliet

inz. Kerkbalans
• Collectebonnen
Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003 7956 67
t.n.v. Protestantse Gemeente te Hoogvliet.
kaart 1 = € 12,20  (20 x € 0,60 + adm. kosten);
kaart 2 = € 25,20  (20 x € 1,25 + adm. kosten).
Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen.
Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

● Beheer gebouwen
▪ Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.

dhr. J.S. Heutink, tel.: 06-82457044,
e-mail: heutink1952@live.nl.

▪ De Aanbouw, Achterweg 12, tel. 4381233.
Inl./reservering: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-21653158;
e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

Hulpverlening
• Kerkvervoer
via de diaconie; zie: Bij de diensten)
(vervalt tijdens alleen digitale diensten)
• Kerkradio (kerkdiensten via internet)
ds. R.J. Wilschut, tel. 4165513.
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Website
Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl
Over een langere periode staan de kerkdiensten
vermeld bij ‘Informatie’; de agenda is te vinden on-
der ‘Actueel’. Ook worden verslagen en foto’s van
evenementen opgenomen
De website werkt ook goed op uw tablet of telefoon!
Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is
het correspondentieadres: Hugo Verwoerd,
e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.
Attentie taakdragers

Vul tijdig uw taak in op het takenrooster, zodat
daarop gebaseerde publicaties actueel zijn.
Ruilingen of aanpassingen – ook op korte termijn
- dienen meteen te worden opgenomen, zodat bij
contacten geen misverstanden ontstaan.

Bij de diensten

● Ambts- en taakdragers
▪ 19 maart: Rein Hallema, Marieke Groot Bramel
Lector: Harry Wols
Organist: Pieter Meyboom
Beeld en geluid: Annelies Bakker, Elly Gouwens
Kindernevendienst: Karlijn Huiting
Commissie van ontvangst: Marieke Groot Bramel,
Peter Hallema, Aukje Kempff
▪ 26 maart: Hennie Vervat, Janny Leeuwestein
Lector: Riet Groenendijk
Organist: Remco Groen
Beeld en geluid: Harry Wols
Kindernevendienst: Talitha Groen
Commissie van ontvangst: Daan Vervat, Henja
Huiting, Mieke de Blois

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

● Kerkvervoer
Als vervoer nodig is kunt u hiervoor bellen op
vrijdagavond tussen zes uur en half acht voor:
19 mrt.: Peter Hallema, tel. 06 - 46 90 76 40
26 mrt.: Peter Hallema, tel. 06 - 46 90 76 40
2 apr.: Jaap Ottink, tel. 010 - 416 85 98

● Wilt u financieel helpen? Graag
▪ bijdragen in energiekosten ‘naasten’;
▪ bijdragen in energiekosten ‘kerk’
bankrekening NL 10 INGB 0000 0790 89 ten name
van Diaconie Prot. Gem. Hoogvliet onder vermel-
ding van: ‘naasten’ en/of ‘kerk’.
▪ vergoeding kosten ‘Dorpskerk-app’: bankrekening
NL 32 INGB 0002 4659 60 ten name van Protes-
tantse Gem. Hoogvliet onder vermelding: ‘App’.

● Kerkcollecten, toelichting

19 maart – PKN: missionair werk
Ontdekken in kliederkerk
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Sa-
men met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en
eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren
gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een
creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het
is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die
geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken.
De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zo-
dat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop
en liefde.
Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10
ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v.
collecte Missionair werk maart. Hartelijk dank.
Meer informatie kerkinactie.nl/40dagentijd

In Memoriam

Christoffer Oosterhoff
Op 2 maart overleed, op de leeftijd van 84 jaar, dhr.
Christoffer Oosterhoff. Hij verbleef de laatste jaren
in zorglocatie Sonneburgh; voor die tijd woonde hij
samen met zijn vrouw aan de Othelloweg.
Op 9 maart kwamen we bij elkaar in gebouw De
Esch om afscheid van hem te nemen. Zijn dochters
Marianne en Karla vertelden over hoe het leven van
hun vader verlopen was.
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We zongen liederen van troost, liederen waarvan hij
had gehouden. En we lazen, uit de Bijbel, psalm
23. Op zoek naar troost.

Chris Oosterhoff was een behulpzame, zorgzame
man. In zijn werkzame leven was hij automonteur.
Dus was hij ook altijd bereid om anderen te helpen
als er problemen met auto’s waren. Aan Marianne
en Karla leerde hij fietsbanden plakken; één keer
voordoen en dan kon je het wel zelf. Hij hielp klus-
sen in hun beider huizen. En als één van hen zijn
gereedschap wilde lenen dan was dat prima. Als het
maar op precies dezelfde plek werd terug gelegd.
Altijd stond hij klaar om wie dan ook te helpen en hij
had, vanuit zijn werk, veel sociale contacten waar-
door er altijd wel iets te regelen viel wanneer er iets
nodig was. Zand, stenen, hout, wat dan ook, hij
kreeg het voor elkaar.
Zelf streng opgevoed in het geloof, was hij daarin
ook heel consequent naar zijn gezin toe. De gang
naar de kerk was verplicht.
Hij is diaken geweest en was betrokken bij de
rommelmarkt.

Zoals gezegd, we zochten troost in het lezen van
psalm 23. De Heer is mijn Herder. Bijna een wereld-
vreemd beeld. Dat toch nog wel bestaat, ons kan
doen denken aan beelden op TV en aan vakanties.
Van veraf idyllisch, dichterbij heeft de herder het
soms zwaar te verduren. Altijd op zoek naar weiden
waar het goed toeven is, naar water dat rustig is.
Want uit wild golvend water kan een schaap niet
drinken.
Op die God die onze Herder is, heeft Chris Ooster-
hoff altijd zijn vertrouwen gesteld. Samen met zijn
vrouw Kitty hebben ze Hem als basis van hun leven
gehad. In zorgen en tijden van verdriet wisten ze dat
ze altijd bij God terecht konden. Hij heeft hen nooit
losgelaten, is altijd die God geweest die met Vader
aangesproken mag worden. Abba, Vader, daar zon-
gen we van. Mag dat besef, dat geloof, dat God altijd
nabij is, voor iedereen die Chris, pa, opa, opi zo zal
missen, tot steun en troost zijn.

Ds. V.E. Huls

DiacoNieuws

Vanwege de schaarse bezetting kwam het ‘kleine
college’ van diakenen in deze barre ijstijd in huiska-
mervergadering recentelijk bijeen. Dus u begrijpt dat
het zoeken naar uitbreiding gestaag maar helaas
nog weinig lonend voortschrijdt. We ‘schreien’ dus
maar voort met de ‘hopelijk niet ijdele hoop’ een van
uw zielen te raken om de roep naar nieuwe kerken-
raadsleden, misschien wel door een roeping, be-
loond te zien worden.
Door een verdiende vakantie van de voorzitter kon
het resterend kwartet de jaarrekening goedkeuren in
afwachting van de wens dat de volledige kerkenraad

dat een week later ook doet. We zitten in de veertig-
dagentijd en er is dus veel aandacht voor collecten
vanuit Kerk In Actie. Ook de Paaskaartenactie ver-
loopt prima ondanks dat veel mensen thuis de dien-
sten volgen en we zijn dankbaar, voor de rol van ex-
diaken Marianne van der. Maar die voor de nodige
aandacht voor deze collecten en kaartenactie zorg
draagt.
Op 29 maart zijn diakenen en pastorale medewer-
kers uitgenodigd een lezing over ‘armoede’ te vol-
gen in De Aanbouw. Dit valt mede onder een steeds
terugkerend agendapunt: toerusting. Datzelfde geldt
voor de zogeheten ‘Micha-cursus’ die later in het
jaar de aandacht zal krijgen.
De bijdragen voor de energiekosten waren de afge-
lopen periode volgens penningmeester Wim een
stuk geringer. Niet verwonderlijk met het oog op de
verwarrende ontwikkelingen met de daaraan ge-
paarde onduidelijkheden over energiekosten van le-
veranciers en overheidswege.
Een wat leuker item is het plan begin mei een soort
voorjaarsmarkt te organiseren met wederom een
goed doel als uitgangspunt. De kerstmarkt verliep
goed, maar door de gladheid was het bezoekers-
aantal beduidend geringer dan in voorgaande jaren.
Vandaar dit alternatief dat zal plaatsvinden op 5 mei.
Voorjaarsmarkt op Bevrijdingsdag, wellicht een
goede reden om vast wat leuke spulletjes in te za-
melen voor prijsjes. Geef een seintje als u wat heeft.
Naast de paaskaartenactie waren er ook de paas-
kaarsen die besteld konden worden en dat verloopt
heel goed. Dat brengt ons bij de gedeeltelijk opge-
brande grote Paaskaars uit de kerk. De resterende
lengte belooft nog vele branduren. Daarmee wordt
iemand blij gemaakt. De vergadering heeft daarvoor
namen aangedragen waaruit iemand gekozen werd.
Wie? U hoort nog! Die eer is aan de uitgeruste voor-
zitter gegund in een volgende editie.

Namens de voorzitter, Harry Wols.

• Collecten
26 maart: Kerk in Actie –
Bangladesh – kansen creëren voor jongeren
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In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren
hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen
niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is
er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide
vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India
aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lo-
kale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk be-
geleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bij-
voorbeeld als elektricien of computerspecialist, en
krijgen daarnaast training in ondernemersvaardig-
heden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

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

Herhaling: Geloofsvragen

Heeft u dat ook weleens dat u
geloofsvragen heeft die u met
anderen zou willen bespreken?
Wij willen een gespreksgroepje
opstarten voor 40+. We bespre-
ken zeker geen zware onderwer-

pen en we hebben zeker ook niet de expertise van
een predikant. We willen een groep starten waarin
we met elkaar over ons geloof praten en wat het be-
tekent in het dagelijks leven, om gelovig te zijn. We
gaan het samen doen. We starten op donderdag-
avond 30 maart in “De Aanbouw” van 19.30 – 21.00
uur. De bedoeling is dat we om de week bijeenko-
men. Wilt u aansluiten?
Dan kunt u zich opgeven bij Marieke Groot Bramel
(010-4380619) of Annelies Bakker (010-4721750)
het liefst na 18.00 uur.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Van 18 maart tot en met 26 maart ben ik afwezig

De veertigdagentijd, de lijdenstijd, is in volle
gang. In de nevendienst bespreken we wie Je-
zus Christus nou eigenlijk is. Wat kan Hij voor
ons betekenen? We zingen met elkaar het pro-
jectlied. Bijzonder dat de melodie van dat lied
zich zomaar in je hoofd kan nestelen.
Wij sluiten ons aan bij dezelfde Bijbelteksten als
de kinderen lezen. Dat kunnen we natuurlijk niet
van de gastpredikanten verwachten; dat moge
duidelijk zijn.

Er wordt ook weer volop soep gekookt; vorige
week was de eerste keer. Behalve wat verwar-
ring over halen en bezorgen is dat allemaal
prima gelopen. Even wennen: als u dat kunt,
dan mag u de soep komen halen (en soms ook
nog één portie of meer bij anderen brengen, als
dat kan). Als u niet in staat bent de soep te ha-
len, dan is het geen enkel probleem de soep te
komen brengen. En hierbij alvast heel veel dank
aan de soepkokers, de soepbezorgers én voor
het geld dat al gegeven is voor dat mooie pro-
ject in Leme, Brazilië, waar zuster Lúcia ons zo
enthousiast over verteld heeft op zondag 26 fe-
bruari.

Nog niet zo lang geleden heb ik u iets verteld
over de regionale samenwerking die gaande-
weg vorm krijgt. Komende week gaan we als
kerkenraden nader kennis met elkaar maken.
▪ Op 26 maart is in de Dorpskerk van Rhoon een
Evensong, waarover u elders in dit kerkblad
meer kunt lezen.
▪ De Protestantse kerk in Poortugaal start met
de Kliederkerk, ook hierover elders meer.
▪ Tevens worden de tieners uitgenodigd om zich
aan te sluiten bij bijeenkomsten die in Poortu-
gaal gehouden worden. Als het goed is heeft
een ieder in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar hier-
over inmiddels een uitnodiging in de brievenbus
gekregen.

Over al deze regionale activiteiten is meer te le-
zen op bladzijde 15 en 16.

In het volgende kerkblad vindt u meer over de
Stille Week, over de Vesperdiensten, Witte
Donderdag mét The Passion, Goede Vrijdag,
Stille Zaterdag én Paaszondag. Een heel inten-
sieve week, waarin we met elkaar toeleven naar
Pasen. Die bijzondere dag, die we met elkaar
gaan vieren.

Ik wens u vanuit de pastorie Gods zegen toe in
een goede voorbereidingstijd.

Ds. Viola Huls

Paasviering ouderen

Beste gemeenteleden,
Zoals u inmiddels van ons gewend bent nodigt ook
dit jaar de Protestantse VrouwenDienst u uit voor
een PAASVIERING die zal worden gehouden op
woensdag 29 maart om 11.00 uur in de Dorpskerk.
De meditatie: wordt verzorgd door ds V.E. Huls
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Aansluitend zullen we gezellig met elkaar lunchen
en is er weer gelegenheid kaarten te kopen.
Wilt u zich – in verband met de inkopen - aanmelden
vóór 27 maart bij een van de volgende dames:

Margreet van den Berg
Nel Dalm
Liesbeth van Delft
Henny Vervat
Nelly Pons
Annelies van Lunteren

tel. 010-4384397
tel. 010-4163018
tel. 010-4722727
tel. 06-1879 8969
tel. 010-4160360
tel. 010-4385558

Als het vervoer een probleem is, meldt u dat dan?
Een hartelijke groet en graag tot 29 maart
We wensen u een Gezegend Pasen!

De klokken van de Antwoordkerk

Beste gemeenteleden.
Het is zover. De Antwoordkerk gaat gesloopt wor-
den. Dat was ook wel nodig; wat een triest verhaal
werd het.
Als je er langs liep kon je niet geloven dat ergens in
het verleden met vreugde uitgekeken werd naar de
opening.
Zelf heb ik dit niet mee gemaakt. Wel meen ik mij te
herinneren dat in het openingsjaar op oudejaars-
avond het orgelspel werd uitgezonden via de radio.
Welke liederen weet ik niet meer, maar het “Uren,
dagen, maanden jaren, vliegen als een schaduw
heen” zal daar wel bijgezeten hebben. Dan kijken
we toch even naar degenen die dit allemaal meege-
maakt hebben. Het ontlokt ons dan toch de opmer-
king: “wat gaat de tijd snel.”
Maar goed, niet in, maar aan, de toren hingen de 9
klokken. Even terzijde, dit was een vooruitziende
blik van de architect. Van iedereen die de kerk zag
of naar binnen ging kon niet gezegd worden: Hij
hoort de klok wel luiden, maar weet niet waar de kle-
pel hangt. Alles was zichtbaar.
Een tijdlang hebben de 9 klokken verstomd in de
lucht gehangen, benieuwd wat er ging gebeuren.
Na lang gewacht en stil gezwegen, toch nog een be-
stemming gekregen.
Ze gaan zeker weer een bestemming als “lokroep”
beter gezegd als “oproep tot gebed” krijgen.

In samenwerking met Peinemann, die tegen een ge-
reduceerd tarief een hijskraan en ver-reiker ter be-
schikking heeft gesteld, zijn de klokken gedemon-
teerd en verkocht.
Wat hebben we er aan overgehouden? Na aftrek
van de kosten houden wij hier rond € 7.500.- aan
over. Toch leuk! Ook is een bedankje naar Jules
Becht op zijn plaats, wij zijn er samen af en toe
lekker druk mee geweest.

Namens de Kerkrentmeesters,
Koos Vos

Kerkenraadpraat

Beste zusters en broeders, tijdens de coronatijd ben
ik doende geweest met de verbouwing van onze
badkamer. U herkent dat misschien wel: ligbad en
de douchecabine eruit en wasbak verwijderd.
Daarna stuken en tegelen, inloopdouche geplaatst,
nieuw plafond erin en tot slot een wastafelmeubel
met een waskom opgehangen en de vloer betegeld.
Dat was in 2021, alles weer nieuw. Tijdens de ver-
bouwing gebruikte ik een kleine slaapkamer als tij-
delijke opslag voor de tegels, de tegellijm, de stuc-
mortel en allerlei gereedschappen die bij zo’n ver-
bouwing nodig zijn.

Toen ik deze kerkenraadpraat schreef was het 9
maart 2023 en we waren min of meer gewend ge-
raakt aan het feit dat in die slaapkamer nog het een
en ander aan ‘restrommel’ tegen de muur aan stond.
Natuurlijk was die kamer intussen wel schoon ge-
maakt en bruikbaar als logeeradresje voor de klein-
kinderen, niemand let nog op die ‘paar dingen’ die
nog op die kamer lagen…dacht ik, tot ik vandaag
klaar was met sporten en ik van onze zolder, waar
een crosstrainer en wat andere dingen staan om fit
te blijven, naar beneden kwam. Bij de tuindeur lagen
ineens al die ‘rommeltjes’ die op de kleine slaapka-
mer lagen, en mij daar in het geheel niet stoorden,
klaar om naar de schuur gebracht te worden. Mijn
vrouw had zich klaarblijkelijk lang genoeg aan ‘mijn
rommel’ gestoord en gaf mij zo een subtiel signaal
dat ik m’n ‘rotzooi’ nu moest opruimen.
Het grappige was dat ik tussen die rommeltjes ook
weer iets vond dat ik gekocht had voor de badkamer
maar uiteindelijk toch niet nodig bleek te hebben.
Omdat het een duur ding was zet ik het te koop op
marktplaats. Zo brengt iets waar je helemaal geen
rekening meer mee hield ineens iets extra’s op. Ook
al hebben wij het goed en mogen we zeker niet kla-
gen, geeft een klein extraatje in deze dure tijden een
fijn gevoel… toch?

Volgens mij hadden onze kerkrentmeesters recent
ook zo’n gevoel. Dat komt omdat de klokken van de
Antwoordkerk zijn verwijderd en verkocht aan een
klokkenmaker.
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Klokken zijn van brons en brons is een duur metaal.
Enfin om een lang verhaal kort te maken leverden
de klokken na aftrek van kosten
voor takelen en vervoer onder aan de streep € 7.500
op. Voor de kerk zijn het ook dure tijden dus zo’n
onverwacht meevallertje (nou laat dat ‘tje’ er maar
af  ) kunnen we goed gebruiken.
Wat ook fijn is om te melden, is dat het CvK heeft
besloten om de Aanbouw toch te verwarmen tijdens
het koffiedrinken na de dienst. Nee geen 21⁰ maar
wel warm genoeg om samen te blijven koffiedrinken
en niet weg te blijven vanwege de kou. Tof hè? 
Minder leuk was het bericht dat Voices na bijna 40
jaar zingen en optreden heeft moeten besluiten te
stoppen  . De kerkenraad vindt dat heel erg jam-
mer maar snapt het besluit wel. We maken een
diepe buiging voor iedereen die in de afgelopen
(bijna) 40 jaar heeft gedirigeerd en gezongen en zo
het evangelie heeft helpen uitdragen. Iets later in het
voorjaar zullen we in een dienst aandacht besteden
aan de voorbije 40 jaar van Voices.

Leuke en minder leuke berichten zijn net als weer-
berichten, erg wisselend. Want nu is het weer erg
leuk om te melden dat als u dit leest wij op 14 maart
te gast waren bij onze buurtjes in Poortugaal. We
waren daar niet alleen maar samen met de Gerefor-
meerde-, Hervormde en Protestantse kerkenraden
uit Hoogvliet, Rhoon, Pernis en Poortugaal. Kennis-
maken met elkaar, delen van ervaringen en tips ge-
ven. Hoe het was, dat weet ik nu nog niet maar ik
beloof u dat u daar in de toekomst vast meer over
zult horen of lezen.

Tot slot nog een leuk bericht. Wij hebben van de
Protestantse Gemeente in Poortugaal een uitnodi-
ging gekregen voor onze jongeren van 12 tot 18
jaar. Ze worden uitgenodigd om eens in de 6 weken
samen te komen bij “DEEP IMPACT”.
Ze gaan dan lekker eten, elkaar ontmoeten, er is
muziek en samen praten over een thema enzo-
voorts. Het wordt absoluut leuk voor 12-13-jarigen
maar ook voor de 17/18-jarige. De eerste “DEEP
IMPACT” is op zondag 19 maart vanaf 17.30 tot
19.30u in gebouw de Haven, Emmastraat 9 in Poor-
tugaal. Dan wordt ook de Paaschallenge van de lan-
delijke PKN gespeeld.
Als u dit leest hebben alle jongeren al een uitnodi-
ging op de mat voor “DEEP IMPACT” gekregen.
Het moet nog beginnen, maar de samenwerking
smaakt nu al een beetje naar meer 

Nu moet ik stoppen want ik moet nog een markt-
plaats berichtje maken want anders raak ik dat on-
verwachts teruggevonden overbodige ding nooit
kwijt.

Vriendelijke groeten van de kerkenraad,
Rein Hallema, voorzitter.

Kerkelijk Bureau

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

▪ Personalia: zie bladzijde 16/17

▪ Giften en collectegeld (contant)
▪ Diaconie - algemeen:
€ 20,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 25,00 van NN via ds. Huls
▪ energiekosten ‘kerk’’
€ 10,00 van NN via mw. M. van den Berg
▪ Kerk - algemeen
€ 20,00 van NN via mw. M. van den Berg
€ 25,00 van NN via ds. Huls

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Protestant Regionaal
Hoogvliet – Pernis - Poortugaal - Rhoon

● Aan tafel met tieners
Jongerenbijeenkomst in Poortugaal
Op zondagavond 19 maart start in Poortugaal een
nieuwe jongerenbijeenkomst. We hebben deze
avonden de naam ‘Deep Impact’ gegeven, omdat
we hopen en geloven dat deze avonden betekenis-
volle invloed mogen hebben.
De avonden zijn bedoeld voor jongeren in de leeftijd
van 12 tot 18 jaar. Om 18.00 uur eten we gezellig
met elkaar, daarna volgt er een verdiepend ge-
deelte. Om 20.00 uur sluiten we de avond af.

■ We hopen met veel jongeren aan tafel te zitten,
maar … stel je voor dat ook de discipelen van Jezus
aan tafel erbij zouden zitten. Is dat gezellig, is ieder-
een wel betrouwbaar? En Jezus als die erbij zit, wat
heeft die voor plannen? Het zou vredig kunnen lij-
ken, maar welke spanningen voel je ook in de eet-
zaal, wat speelt er onder de oppervlakte?
Tijdens deze eerste “Deep Impact-avond” gaan we
op een actieve manier ontdekken wat er leeft in de
hoofden van de discipelen en bij ons zelf.
Zo gaan we met elkaar op weg naar Pasen.

► Graag nodigen we ook de tieners van de
Hoogvlietse kerk uit.
Want zeg nou zelf, met een grote groep eten is toch
super gezellig? Dus tieners van Hoogvliet:
“Je bent van harte welkom!”

■ Wie, wat waar:
▪ Jongerenbijeenkomst voor tieners van 12-18
jaar, zondag 19 maart
▪ Gebouw De Haven (Emmastraat 9, Poortugaal),
zaal open vanaf 17.30 uur, aanvang 18.00 uur, we
sluiten af om 20.00 uur. Vervolg op bladzijde 16.
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▪ In verband met de boodschappen, horen we
graag of je komt.
▪ De “Deep-Impact”-avonden zullen ongeveer om
de 6 weken gepland worden.

Twijfel je nog of heb je vragen dan mag je met mij
contact opnemen. Laat vervoer naar en van Poor-
tugaal geen probleem zijn, wij kunnen daarbij hel-
pen.
Ik hoop jullie te zien,
Marijke Verzendaal, mobiel: 06 15282988
e-mail :verzendaal.m@gmail.com

● Gezamenlijke Evensong in Rhoon
Zondagmiddag 26 maart zal er om 17.00 uur in de
Dorpskerk van Rhoon een Choral Evensong gehou-
den worden. Een Evensong is een gebedsdienst uit
de Anglicaanse traditie, vergelijkbaar met een ves-
per. Evensongs worden de laatste jaren in Neder-
land steeds vaker gehouden en spreken veel men-
sen aan. Kenmerkend zijn het liturgische gebedska
_________________________________________
_+

rakter volgens een vaste orde, en de hoogwaardige
Engelse koormuziek die in deze viering klinkt. Deze
dienst is een samenwerkingsproject van de protes-
tantse gemeenten van Hoogvliet, Pernis, Poortugaal
en Rhoon. Voorgangers zijn ds G.J. Stougie en ds
C.D. van Alphen; muzikale medewerking wordt ver-
leend door vocaal ensemble Voxtet en organist
Niels-Jan van der Hoek.

● Kliederkerk van start in Poortugaal
Op zondag 2 april gaat in Poortugaal de Kliederkerk
van start. Het betreft een programma dat zich richt
op gezinnen die op een creatieve manier de Bijbel-
verhalen (opnieuw) willen ontdekken. Om 11.30 uur
gaan de deuren van Basisschool De Parel, Slee-
doorn 40, open voor dit nieuwe en laagdrempelige
initiatief van de Protestantse gemeente in Poortu-
gaal.

Vervolg op bladzijde 17

_________________________________________
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Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn
voor families en anderen. Er
staan bijbelverhalen cen-
traal, het is voor mensen van
alle leeftijden. Kliederkerk is
gastvrij, creatief en vol
vreugde. Een kliederkerk
duurt gemiddeld twee uur en

bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vie-
ren en samen eten.

Alle zintuigen
Op een creatieve manier kunnen jong en oud samen
de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Aan de
hand van workshops, waar met het gezin of in groe-
pen aan wordt deelgenomen, wordt de betekenis
duidelijk. De viering is gezamenlijk en daarna genie-
ten alle deelnemers van een maaltijd die past bij het
thema. Alle zintuigen worden gebruikt in deze dien-
sten. Iedereen die dit wil ervaren is dan ook van
harte welkom.
Viering 2 april
In de afgelopen maanden heeft een aantal vrijwil-
ligers de Kliederkerk opgezet en de eerste plannen
uitgewerkt. De viering van 2 april staat in het teken
van de kracht van het Paasfeest, een feest van
hoop. Dat is een spannend en aansprekend verhaal
uit de Bijbel. Kliederkerk richt zich vooral op gezin-
nen met kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ie-
der ander zal zich er ook zeker thuis voelen. Ook
opa’s en oma’s zijn samen met hun kleinkinderen
van harte welkom.
Samen met kinderen én volwassenen, ontdekken,
vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus
leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan an-
ders.
Op :www.facebook.com/kliederkerkpoortugaal. is
meer informatie te vinden
Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn in
verband met de inkopen en kan (graag voor 30
maart) via:  klieder-kerk@pgpoortugaal.nl
_____________________________________

Webversie: rubriek vervangen door b.v. afbeelding(en)

____________________________________

Secretariaat: Hekelingseweg 15, 3206 LA  Spijkenisse ,
tel. 06-51115724, e-mail : centraal@rk-npg.nl
Contactpersoon: Jacqueline Torensma
open: maandag - donderdag: 8.00 - 13.00 uur.
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

● Pastoraal Team
▪ Mgr. Vicaris A.J. (Lex) van Deelen, administrator
▪ Pater Jouri Konchenko Lennart SDB, tel. 06-45144377

e-mail: jouril@hotmail.com (afwezig op woensdag)
▪ Steef Lokken, diaken, tel. 06-33385875,

e-mail: diakensteef@gmail.com
▪ Ronald Dits, diaken, tel. 06-16822267,

e-mail: pastordits@gmail.com
● Noodnummer: 06 – 30 97 58 17 ●
● Parochiebestuur
Mgr. vicaris A.J. (Lex) van Deelen, voorzitter
dhr. J.M.V. (Hans) van Vilsteren, vicevoorzitter;
mw. P.F. (Els) Boender-van Rosmalen , secretaris;
vacature, penningmeester;
mw. B.W.L.M. (Bartholde) van de Loos-van Adrichem,
mw. T. van Schaijk-Joyce, leden
e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl

● Parochiële Caritas Instelling NPG
Mw. I. den Bakker, tel. 06-10392432
Bijdrage: NL51 TRIO0390437506 t.n.v.
PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

● Bisdomkerk
• ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van
Gorcum, De Rik 5, Brielle; postadres: Postbus 268, 3230
AG  Brielle. Open: dagelijks 13.00 - 17.00 uur.
Website: martelarenvangorcum.nl
Contact: dhr. F. Verwater, telefoon 0181-624639,
mobiel: 06-27460401, e mail: ferry@verwater.nl.

● Deelparochies
• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)
‘Sint Willibrordus’, Dorpsdijk 236, 3161 CJ  Rhoon,
tel. 010- 5015284, -mail: willibrordus @ kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: 2e en 4e zondag om 11:130uur

• Brielle - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC  Brielle,
tel. 0181-412142, website: www.rkkerk-brielle.nl
e-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle
Vieringen: 2e en 4e zondag om 9:30 uur

• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’
Opzoomerlaan 110, 3221 AP  Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: pastorie @ antoniusvanpadua.com
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: elke zondag om 11:30 uur.
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• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE  Rozenburg
Secr.: M. Gorter, tel. 06-49892631,
e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com
Vieringen: 1e en 3e zondag om 11.30 uur

• Spijkenisse: - H. Felicitaskerk, Hekelingseweg 15,
3206 LA  Spijkenisse, tel. 0181-638109
email: secretariaat @ felicitaskerk.nl
website: www.felicitaskerk.nl
Vieringen: 1e en 3e zondag om 9:30 uur. Deze worden
digitaal uitgezonden. Kijk op https://kerkdienstgemist.
nl/stations/-1183-Felicitaskerk-Spijkenisse

• Hoogvliet – Maria en Johannes onder het kruis
Zie verder hierna in dit blad.

Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten.
Openingstijden en telefoonnummers:
plaats: tijd: dag: tel.:
Albrandswaard: 9.30-11.00 u ma/do/vr. 5015284 1)
Brielle: 9.30-11.30 u ma-do. 412142 2)
Hellevoetsluis: 9.30-11.30 u di  & vr. 312574 2)
Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 1)
Rozenburg: 9.30-11.30 u ma-vr. 06-49892631
Spijkenisse: 9.00-12.00 u. wo 638109 2)
1) kengetal 010; 2) kengetal 0181

Bisdomnieuws

● Jongeren op weg in de Veertigdagentijd
Op zondag 26 februari vierden de jongeren van Tour
of Faith samen de eerste zondag van de Veertigda-
gentijd in de H. Joannes de Doperkerk (Parochie
Sint Jan de Doper). Daar bereidt zich een groep jon-
geren voor op deelname aan de Wereldjongerenda-
gen deze zomer in Lissabon.
De Tour of Faith werd geleid door diaken Iwan
Osseweijer, coördinator voor de WJD vanuit het bis-
dom naar Rotterdam. Ook aanwezig waren priester
Sander Verschuur en pastoraal werker Johnny Tran
uit Dordrecht met jongeren uit hun parochie. Pasto-
raal werker Rob Lijesen van de parochie was gast-
heer. Jongerencantorij Bodegraven zorgde voor de
muzikale ondersteuning. Vanuit de Schriftlezingen
preekte de bisschop over de Veertigdagentijd als
periode van bezinning. De evangelielezing van deze
zondag (Matteüs 4, 1-11) beschrijft hoe Jezus in de
woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld.
De bisschop vertelde dat Jezus bij elk van de be-
proevingen de duivel antwoordt met woorden uit de
Schrift. Zo zegt Jezus: “Niet van brood alleen leeft
de mens, maar van alles wat uit de mond van God
voortkomt” (cf. Deuteronomium 8, 3).
Bisschop Van den Hende: “Hoe is dat in ons leven?
Gaan we bewust om met ons eten en drinken? Kun-
nen wij verder kijken dan onze eigen boterham en
de dingen die zo gewoon voor ons zijn en daarvan
delen met de mensen die het nodig hebben? Dan
kunnen wij met Jezus zeggen: nee, wij leven niet
van brood alleen.” De bisschop sprak ook over de

andere twee beproevingen en de antwoorden van
Jezus met woorden uit de Schrift: “Gij zult de Heer
uw God niet op de proef stellen” (cf. Deut. 6, 16).
“De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen
dienen” (cf. Deut. 6, 13). En hij riep op om de Veer-
tigdagentijd zo met Jezus te beleven. Daarna was
er koffie en thee in de ruimte bij de kerk, waar vrij-
willigers van de parochie de jongeren gastvrij ont-
haalden en hen later ook een soep- en broodmaal-
tijd aanboden. Na een korte voorstelronde gaf dia-
ken Iwan Osseweijer de bisschop het woord voor de
catechese. Verschillende jongeren zijn op weg om
met Pasen opgenomen te worden in de Kerk. De
bisschop sloot daarbij aan en sprak in zijn catechese
over de weg van het doopsel naar de eucharistie en
de weg van het geloof naar de liefde.
“Zoals de doop bedoeld is om verder te groeien naar
de eucharistie, is het ook de bedoeling dat we van
het geloof groeien naar de waarachtige liefde.” De
bisschop vertelde over de leerlingen van Jezus die
in Handelingen van de apostelen “aanhangers van
de Weg” worden genoemd (Handelingen 9, 2). In
kleine groepen gingen de jongeren daar vervolgens
over in gesprek:” Ben jij een aanhanger van de Weg
en wat betekent dat voor jou? En wat betekent het
dat Jezus tegen ons zegt: Ik ben de weg, de waar-
heid en het leven (Johannes 14, 6)?”
De bijeenkomsten van Tour of Faith staan in het te-
ken van de DOCAT. Voor jongeren die meegaan
naar de Wereldjongerendagen is de Tour of Faith zo
een inhoudelijke voorbereiding. Deze Tour vindt
plaats op de laatste zondag van de maand. De vol-
gende zijn: 26 maart in Leiden en 23 april in Lisse.

● Inschrijving zomerkampen 2023 geopend
De inschrijving voor de zomerkampen is geopend.
Voor deelnemers is het dit jaar extra makkelijk om
aan te melden met het online aanmeldformulier.
De uitnodiging wordt persoonlijk toegestuurd aan
oud-deelnemers en parochies ontvangen binnen-
kort voor verdere verspreiding een digitale folder en
een zomerse ansichtkaart om zoveel mogelijk kin-
deren, tieners en jongeren te kunnen uitnodigen. De
zomerkampen vinden plaats van 9 tot en met 15 juli
en hebben als thema: “Dat had je gedroomd.”
Het thema wordt voor de verschillende leeftijden uit-
gewerkt met catechese, sport en spel.
Het online aanmeldformulier staat op :
bisdomrotterdam.nl/zomerkampen.
En in de agenda op deze website: Kinderkamp - Tie-
nerkamp - Jongerenkamp.
De zomerkampleiding hoopt er met veel deelnemers
weer een mooi kamp van te maken en nodigt ieder-
een van harte uit: “‘Dat had je gedroomd’, zeggen
zijn broers tegen Jozef als hij hen over zijn dromen
vertelt (Genesis 37). Ze willen daar niets van weten.
Maar wat gebeurt er dan? Dat ontdek je op het zo-
merkamp. Meld je aan. Maak nieuwe vrienden. Laat
het zomerkamp ook voor jou een droom zijn die uit-
komt!”
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Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-
Rotterdam verschillende bede-
vaarten naar Banneux, een
plaatsje in de Belgische Arden-
nen waar Maria verschenen is
aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en
bezinning zijn er ook voldoende

momenten voor gezelligheid en ontmoeting met an-
dere mensen.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speci-
aal team bestaande uit een priester, een arts, ver-
pleegkundigen, helpsters en brancardiers met u
mee, zodat u goed verzorgd bent.
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in
Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel ge-
bruik moet maken.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
● Een vijfdaagse bedevaart (onder medische bege-
leiding en geheel verzorgd) van vrijdag 2 juni t/m
dinsdag 6 juni. begeleid door: Pater dr. M. Lindeijer
sj en diaken D. Vrijburg. Kosten € 325,00.
● Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 20 en 21
mei. Kosten €145,00
● Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 13 mei.
Begeleid door diaken A. van Aerle. Kosten € 70,00.

Voor opgaven en verdere informatie over het pro-
gramma kunt u onze brochure raadplegen.
U kunt deze ook aanvragen bij:

Mw. A.W. Opstal, tel. 015-3693148; e-mail:
paula_opstal@hotmail.com
eventueel bij:
Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872; e-mail:
gerard.debruijn@planet.nl

Bedevaart Kevelaer

Op zaterdag 13 mei gaan we met twee parochies
een dag op bedevaart naar Kevelaer in Duitsland.
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te
reizen. U zult met een bus worden opgehaald en
weer thuisgebracht. In Kevelaer zullen wij de eucha-
ristie vieren, nemen wij u mee naar alle beziens-
waardigheden, heeft u de tijd om te winkelen en zul-
len we met elkaar dineren.
Voor deze dag betaalt u inclusief bus en diner een
bedrag van €  80,00
Een uitgebreid programma krijgt na inschrijving van
ons toegestuurd. Pastor Geurts en diaken Lokken
gaan ook met deze reis mee. Wij hopen dat we met
velen een mooie bedevaart mogen beleven.

Het pastoraal team.

Hoogvliet / Pernis

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES
ONDER HET KRUIS

PASTOR
Pater: Y. Konchenko, (op woensdag afwezig).
Noodnummer pastoraal team: 06-30 97 58 17
KERKGEBOUW EN ADRES
Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.
Openstelling:, maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.30 - 11.30 uur is de kerk open voor rust, gebed,
stilte en meditatie.
Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.30 tot 11.30 uur;
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl

BESTUUR
Locatieraad Deelparochie Hoogvliet
secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325;
e-mail: leonjanssen126@kpnmail.nl;
de overige leden zijn: de dames Norayda Maduro en
Annemarieke Ostojic, de heren Nico Bijlsma en Wim Mid-
dendorp.
spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiese-
cretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).
Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.
Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

DIACONIE
Contact: dhr. Nelson Evertsz, tel. 4723989

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

Uit de deelparochie

Gesloten op woensdag
Het parochiesecretariaat en de kerk zijn tot nader
bericht op woensdag gesloten.



20

Vastenactie

Doel van de opbrengst
Wat doen we met de opbrengst van de soepmaaltij-
den en de Vastenactie?
We helpen de sloppenwijk “Alto da Gloria” in het
plaatsje Leme in Brazilië. Leme heeft 105.000 inwo-
ners. Vroeger was de stad een agrarisch centrum.
Er was toen veel werk. Dat trok arbeiders en daar-
door ontstonden er grote sloppenwijken. Nu hebben
machines  de landarbeiders vervangen. Er is veel
werkeloosheid, criminaliteit en prostitutie.
De zusters van de orde Maria Magdalena Postel
starten projecten op het gebied van scholing,  studie
en bijvoorbeeld noodhulp. Met de opbrengst via de
Vastenactie en de soepmaaltijden hopen de zusters
de huizen van de allerarmsten te verbeteren. Wij
schenken bouwmaterialen, de bewoners zelf
bouwen er hun nieuwe huis van.

Meer informatie op https://rkdu.nl/vastenactie-2023-
alto-da-gloria-brazilie/
U kunt meedoen door:
■ soep te bestellen: zie bladzijde 7.
■ de wekelijkse collecte in de Mariakerk te steunen
(uw bijdrage mag ook in de bekende melkbus).
■ geldbedrag over te maken op opbankrekening
IBAN: NL 21 INGB 0000 0058 50 van: Vastenactie
met vermelding van: 402169.

Vieringen
Mariakerk

Zo. 19 mrt. Vierde Zondag Veertigdagentijd
Zondag “Laetare”.

09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: pater J. Konchenko.
Koster: dhr. W. Tempelaars.
Lector: mw. L. Janssen-Impens.
Collectanten: dhr. M. Matos en dhr. J. Boef.

Ma. 20 mrt. H. Jozef Bruidegom van de
H. Maagd Maria

10.00 uur Woord- en Communieviering.
Do. 23 mrt.
10.00 uur Woord- en Communieviering.

Zo. 26 mrt. Vijfde Zondag Veertigdagentijd
09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: pater J. Konchenko.
Koster: dhr. L. Janssen.
Lector: mw. C. Hendriks.
Collectanten: dhr. en mw. Ayranci, mw. N. Borges

en mw. N. Plantijn.
Intentie: dhr. Ton Hanssen.

Ma. 27 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 30 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 2 april Palmzondag van het lijden
van de Heer.

09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: pater J. Konchenko.
_________________________________________

● Stille Omgang Amsterdam - 18 maart
De intentie is on-
der meer geko-
zen naar aanlei-
ding van het Jo-
hannes evange-
lie: Jezus is het
Levend Brood
dat uit de hemel

is neergedaald (Joh. 6,48-51).
De Stille Omgang zal dit jaar weer in de traditionele
vorm plaats vinden. Vanuit het land worden meer-
dere busreizen georganiseerd, ook door bisdom-
men. Voor de tocht door Amsterdam zijn de vol-
gende zaken belangrijk: De Stille Omgang start en
eindigt op het Spui in Amsterdam.
Als sanitaire voorziening is er voor deelnemers een
toiletwagen op het Spui.
Na het lopen van de Stille Omgang, zijn er in de Lu-
therse kerk (warm) drankjes en broodjes. Hier kunt
u wachten tot de bus op het Rokin klaar staat.
Het centrum van Amsterdam is momenteel moeilijk
bereikbaar door grootschalige werkzaamheden
(vervanging van diverse bruggen en opgebroken
straten) in de hoofdroutes. Om die reden is de Onze
Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht dit jaar on-
bereikbaar.
Voor de mensen die niet naar Amsterdam kunnen
reizen, zal de H. Mis in de Nicolaasbasiliek via
livestream te volgen zijn. De jongeren worden in de
Heilige Jozefkerk (Papagaai) uitgenodigd en vóór
de H. Mis is er een jongerenprogramma vanaf 20.45
uur.
Wat is de Stille Omgang?
De Stille Omgang is een route die door Amsterdam
wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te
herdenken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart
1345. Een zieke man kreeg thuis door een priester
de H. Communie uitgereikt, de man nuttigde het
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Lichaam van Christus en moest even later door zijn
ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Allerhei-
ligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende
dag werd duidelijk dat de Hostie niet verteerd was
door het lichaam en ook niet verbrand was door het
vuur. De priester haalde het Allerheiligste Sacra-
ment op en bracht het naar de Sint Nicolaaskerk.
Door een vondst in 1881 werd de route die de pries-
ter destijds heeft afgelegd met het Allerheiligste ont-
dekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille
Omgang is begonnen.
Kijk voor meer informatie ook op stille-omgang.nl
(Bron: Actueel 1 maart 2023)
(Foto via bisdom Haarlem-Amsterdam.)

IETS TE VIEREN ?
De Aanbouw
Achterweg 12, Hoogvliet
Telefoon 010 - 4381233

Reserveringen:
tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
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KERKBLAD VOOR HOOGVLIET
Aanmelding als nieuwe abonnee: € 25,00 per kalenderjaar

(Lopend jaar per: 1 april: € 17,00; 1 juni: € 12,50; 1 september: € 6,00; na 15 november: gratis)

Strook sturen aan de administratie: Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet of in de brievenbus stoppen
bij secretariaat Mariakerk). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl

Ondergetekende: .......................................................................................................... ...................................

adres: ......................................................................................................................................... ......................

postcode/woonplaats: ................................................................................ telefoon: ......................................

e-mail: ......................................................................................................

IBAN-betaalrek.: .......................................................................................
abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.

Datum: ............................................. Handtekening. ...............................................................




