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Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET
Voor de Protestantse Gemeente en de
Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet
Verschijnt eenmaal per twee weken
(in de zomer en met kerst om de drie weken).

Redactieadres:
Parelvissersstraat 131 (Mariakerk), 3194 JL  Hoogvliet.
Tijdelijk alleen digitaal of telefonisch.
E-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
telefoon op redactieavond: (tijdelijk) 010-4161303

Kopij inleveren:
• bij voorkeur per e-mail: tot donderdag, 18.00 uur,

negen dagen voor verschijnen;
• bij uitzondering: uiterlijk vrijdags 12.00 uur.
Opgave van advertenties via het mailadres.

Redactieleden:
D.S. Bijlsma, tel. 4164080
J. Groot Bramel, tel. 4380618
L.W.M.B. Janssen, tel. 4382325
C. Kreft, tel. 4383318
W.D. van der Veen, tel. 4168663
C. Westerduin, tel. 4161303

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

Abonnement: €  25,00 per jaar.
Betalingen aan:
Stichting Kerkblad voor Hoogvliet te Hoogvliet;
bankrekening: IBAN: NL12 INGB 0000 4590 99
▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

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

Een abonnement wordt aangegaan voor tenminste één
jaar met stilzwijgende verlenging.
Opzegging kan daarna per maand tegen het eind van
een volle kalendermaand na de opzegdatum. Voor elke
verstreken maand in dat jaar wordt € 2,00 berekend.

Privacy
De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de per-
soonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de
regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnemen-
tenadministratie en de adressering van de kerkbladen.
De administratie wordt vijf jaar bewaard.

Bronvermelding
Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere
kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits met
bronvermelding (‘Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.’)

Verschijningsschema

Data van verschijning van de volgende edities
van het kerkblad en inleverdata:
Nr. Kopij inleveren Editie periode

e-mail tot 18.00 u: versch.: van - tot:
6 9 maart 18 mrt 18/3 - 1/4
7 23 maart 1 april 1/4 - 22/4
8 13 april 22 april 22/4 - 6/5
____________________________________

Zo spreekt de Heer

Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft
Wat durft dat volk mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij mij te vragen.
2
Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.
3
En Jezus sprak: Bemint uw vijand ook-
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeeft het kwaad, zo doet mijn Vader
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want Gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.
4
En Jezus zegt: mensen, verdraagt elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet u zelf en dient elkander maar
- en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: mensen, bemint elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.

Huub Oosterhuis
Tussentijds 146



Even voorstellen.

Mijn naam is ‘Arij’ Wols, geboren in Charlois. Gedoopt in de Oude Kerk, net na de oorlog altijd vol,
met het I.J.E. koor overvol! Zelfs daardoor een keer huiswaarts gekeerd. En.. nog 3 diensten op een
dag. Eind pubertijd wat afgedwaald, maar weer ‘hervormd’ omdat m’n schoonouders gecharmeerd
waren van mijn christelijke achtergrond. Schoonpa was tenslotte ouderling. Een stok achter de deur.

De eerste twee jaar van ons huwelijk 1971/72 kerkelijk verbonden met de Noorderkerk, Jacob Cats-
straat, waar soms het gemiddelde bezoekersaantal (14 tot 18 geteld) niet inspirerend was, maar
goed voor volharding. Alleen als dominee Kleermaker, destijds ‘n preekkanon, de kansel besteeg
was de kerk afgeladen. In 1974 was het over voor de Noorderkerk.

In de tussentijd op Charlois belijdenis gedaan. Net voor de verhuizing naar Hoogvliet, begin 1973,
probeerde een mede-jongeling me te paaien voor een functie binnen de Noorderkerkgemeente. Te
laat! Mijn collega Gerrit Barends had me al klaargestoomd voor de Vaste Burchtkerk gemeente.
Eind ’73 was ik ineens zondagschoolmeester in de Klaasje Zevensterstraat. Wat ik inclusief het Kin-
dernevendienstleiderschap meer dan 25 jaar volhield.

In diezelfde tijd binnen CJV Hoogvliet geprobeerd me nuttig te maken met clubwerk, secretariaat,
kampleiderschap en Koninginnedagvieringen in de VB (Vaste Burchtkerk-red). Ook de jeugdwerk-
commissie was me niet vreemd. Kortom de weg was geplaveid voor het ambtelijke werk. 2 jaar ou-
derling en inmiddels 19 jaar diaken/secretaris met her en der wat gevarieerde mini-taken.

En ‘yep’ nu ook nog periodiek ‘stukkiesschrijver’. Gepokt en gemazeld op kerkelijk gebied? Dat lijkt
maar zo. Van nature was ik een muurklever, die op afstand keek naar het gekrioel op het school-
plein en daarbuiten. Ook naar het acteren op diverse niveaus in de samenleving. Tot ik half zeventi-
ger jaren door een cursus een openbaring voor mezelf ervoer. Hoofdbestanddeel: Dat er in ieder
mens mogelijkheden (kwaliteiten klinkt te zwaar) verborgen zitten die getriggerd moeten worden.
Enige spreekbeurten leverden zowaar nog enige bemoedigingsprijzen op. Het geheim was simpel.
Niet langer ‘nee’ zeggen tegen dingen, maar ‘ja’ en ze vervolgens uitproberen. Jawel, soms zak je
meters door de grond, maar langzamerhand stijg je laagje bij laagje op tot je opeens vaste grond
onder de voeten voelt.

Of een ander daarop zit te wachten? Misschien niet, maar je wordt er wel sterker door. Dit is niet be-
doeld als zelfverheerlijking, verre van dat. Het raakt wel een element binnen onze geloofsbeleving.
Begrijp dat dit vraagtekens genereert, maar ik doel hier op ’t gemeente zijn. Want die vormen we
binnen en deels buiten onze kerkmuren. We steunen ten eerste op geloof, hoop en liefde, ten
tweede op pijlers, n.l. talloze vrijwilligers op velerlei terreinen met evenzoveel capaciteiten, ten derde
op ambtsdragers die zich geroepen voelen bestuur en richting mee te bepalen, vaak ook nog met
nevenactiviteiten.

Die laatste groep, kerkenraad zo u wilt, slinkt en voelt zich jaarlijks geconfronteerd met wanhopig
zoekwerk naar aanvulling en/of vervangers. Het valt niet te ontkennen dat de vijver waaruit gevist
moet worden, langzamerhand een waskom wordt. In Handelingen staat een deel van een zin: maar
wie iets had, wat hij kon geven, waar het nodig was, die gaf het. Eerlijk gezegd, het ging hier om
geld/bezit, maar ik durf het met enige schroom wat vrijer aan te duiden. We hebben allemaal wat,
iets in onszelf, opgesloten, sluimerend, maar iets belangrijker… ongebruikt? Iets waarmee we niet
alleen onszelf, maar ook een ander kunnen dienen, of … iets wat onze Heer welgevallig kan zijn

Eens gooiden mannen hun werk neer, verlieten hun vertrouwde omgeving, hun broodwinning en
volgden zonder vooraf geplande zekerheden een gezag uitstralende timmermanszoon. Hun kwalitei-
ten moeten ze al doende opgedaan hebben. Tijdens en na hen moeten de eerste gemeentes ge-
vormd zijn. Ik geloof veel, maar niet dat het toen hooggekwalificeerde academici waren die de op-
bouw bewerkstelligden. Eerder mensen die Hem geloofden en daarom in zichzelf geloofden en de
basis legden voor miljoenen. We zoeken nog steeds arbeiders voor diezelfde wijngaard…
Oef, precies aan de opdracht voldaan, 650 woorden!

Harry Wols
3
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KERKDIENSTEN

Zondag 5 maart 2023
Tweede zondag Veertigdagentijd

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

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

Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Vicaris A.J. van Deelen

Eucharistieviering

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------
COLLECTEN:
Prot. 1. KiA-zending: Palestina

2. Kerk
3. Bestrijding energiekosten

RK 1. Eigen parochie; 2. Onderhoud

Zondag 12 maart 2023
Derde zondag Veertigdagentijd

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)
10.00 uur Kand. J. de Vries

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

Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K)
9:30 uur Diaken S. Lokken

woord- en communieviering

14.00 uur Pastor C. Eba'a, eucharistieviering voor
de Antilliaanse gemeenschap
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'

▪ maandag en donderdag:
10.00 uur Eucharistieviering
--------------------------------------------------------------------
COLLECTEN:
Prot. 1. KiA – Binnenlands diaconaat

2. Kerk
3. Bestrijding energiekosten

R.K.: Eigen parochie

Vooruitblik:
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

Agenda

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

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

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

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

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

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

Ma. 19.30 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
‘Rejoice’

Di. 10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan
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Wo. 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Koor
'Mensaheronan di pas'

● Actueel
Vrijdag 3 maart

17.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).
Zaterdag 4 maart

10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Be-
zorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de
rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse
Gemeente te Hoogvliet.

16.30 uur Mariakerk. Jeugd: Vastentijd Chal-
lenge (K).
Woensdag 8 maart

19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).
Donderdag 9 maart

18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren
kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).
Zondag 12 maart

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

10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding H. Vormsel
(K).
Maandag 13 maart

19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).
Woensdag 15 maart

16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg
(P).

19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrent-
meesters (P).
Donderdag 16 maart

13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonne-
bloem' (O).
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. Voorbereiding H. Vormsel
(K).

● Bijbelleesrooster
zondag 5 maart Psalm 106:1-23
maandag 6 maart Psalm 106:24-48
dinsdag 7 maart Numeri 12:1-16
woensdag 8 maart Numeri 13:1-3,17-24
donderdag 9 maart Numeri 13:25-33
vrijdag 10 maart Numeri 14:1-10
zaterdag 11 maart Psalm 25:1-11
zondag 12 maart Psalm 25:12-22
maandag 13 maart Numeri 14:11-25
dinsdag 14 maart Numeri 14:26-35
woensdag 15 maart Numeri 14:36-45
donderdag 16 maart Psalm 5
vrijdag 17 maart Romeinen 7:1-12
zaterdag 18 maart Romeinen 7:13-25
zondag 19 maart Romeinen 8:1-11
maandag 20 maart Romeinen 8:12-21

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
Zorgcentrum 'Sonneburgh'
(Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

dhr. C. Oosterhoff
Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’
(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. W.C. Janssen-Kerkhof

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

Van de administratie

Abonnementsbetaling
Opvallend veel lezers hebben zelf al het abonne-
ment voor dit jaar betaald, waarvoor dank.
De bedoeling is de nota’s voor het abonnement aan
hen die nog niet hebben betaald toe te zenden in de
laatste week van maart. Als u dus nog zelf wilt beta-
len doet u dit dan vóór 20 maart op bankrekening
NL12 INGB 0000 45 90 99.

Maar let u op het nieuwe bedrag: € 25,00; enkelen
maakten uit gewoonte nog het oude bedrag over.

E-mailadressen
In de loop van dit jaar hopen we te kunnen overgaan
op een nieuw administratiesysteem. Het oude ver-
valt binnenkort door overname van de leverancier

ervan. Inmiddels hebben we een ander, speciaal op
eenvoudige administraties als de onze toegesne-
den, systeem gevonden. Na diverse proefproefne-
mingen en een workshop heeft de penningmeester
er alle vertrouwen in dit te gebruiken.

De kosten van betalingen en postzendingen worden
steeds hoger; daarom wordt gezocht naar alterna-
tieven. Ook dat biedt dit systeem.
Maar daartoe moeten we wel over zoveel mogelijk
e-mailadressen van onze abonnees beschikken.
► Daarom het verzoek: hebt u een actueel e-mail-
adres, wilt u dit dan aan ons toesturen. Dat kan ui-
teraard per mail aan: kerkblad@kerkhoogvliet.nl.
Zet in uw bericht wel ook uw naam en adres.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Administratie Kerkblad voor Hoogvliet

Koffieconcert

Zondag 12 maart is er wederom een concert in de
Dorpskerk aan de Achterweg 10
Aanvang 14.00 uur, deuren open vanaf 13.30 uur.
Medewerkenden zijn:
▪ Het Vocaal Ensemble Capella Constancis uit
Schoonhoven o.l.v. Mirjam Warnas met pianist
Jeroen Liedorp;
▪ Heleen Bartels harp en zang.
Het belooft een mooie muzikale zondagmiddag te
worden met een zeer gevarieerd programma.
En zoals gewoonlijk is de toegang vrij.
Dit concert is mede mogelijk
gemaakt door

Programmacommissie:
Beugstraat 29a, 3192 GA  Hoogvliet, tel. 4166901

Voorjaarsconcert ‘Rejoice’

Het is bijna zover. Het Christelijk Gemengd Koor
“Rejoice”  geeft weer het jaarlijkse concert.  Dit jaar
is Marjolein de Wit onze gast. Zij speelt dwarsfluit.
Het orgel en de piano worden weer bespeelt door
Vincent van Dam en de algehele leiding is in handen
van Ingrid Luijten-Poort.

Op zaterdag 18 maart bent u van harte welkom in
de Dorpskerk. De aanvang is om 20.00 uur en de
kerk is open om 19.30 uur. De toegang is gratis.
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Dus wat houdt u tegen, om met familie, vrienden, en
kennissen te komen luisteren en mee te zingen.

Interkerkelijke
Activiteiten Commissie

(Secr.: Platte Driedijk 49 3194 KC)

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
▪ 9 maart; witte bonensoep, groentesoep

Leny Janssen-Impens tel. 010-438 23 25
▪ 16 maart; erwtensoep, broccolisoep
Janny Leeuwestein: tel. tel. 010-438 47 21
▪ 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.

● Het project

De RK Deelparochie en de Protestantse Gemeente
steunen in de Vastentijd 2023 een project in het land
Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de zusters
van de heilige Maria Magdalena Postel al jaren ac-
tief met sociale projecten. De armoede in Leme en
de omgeving is groot. (Zie ook bladzijde 11)

● Nog even dit
Denkt u nu: “wat jammer van de gezelligheid van de
soepmaaltijden”? Dat vinden meer mensen.
Ik ook. Onze tafel in de verwarmde huiskamer heeft
8 plaatsen. U bent van harte welkom om hier soep
te eten. Bel me gerust. Of spreekt u af met de bu-
ren, familie, vrienden. Want ook gezelligheid en ver-
bondenheid horen bij onze soep.
Dus…..van harte welkom

Leny Janssen-Impens, telefoon 010-438 23 25

Oecumenisch wereldnieuws

● Oorlog Oekraïne
De oorlog in Oekraïne duurt al bijna een jaar. Voor
de Evangelische Kirche Deutschland aanleiding om
de actie ‘hoopvol zaaien’ te starten.
De EKD wil met deze actie veel blauwe korenbloe-
men en gele zonnebloemen planten. De bloemen in
de kleuren van Oekraïne zijn bedoeld om te laten
zien dat we de hoop niet opgeven dat dit land een
toekomst heeft. “Ze zijn symbolen van ons verlan-
gen naar een leven in vrede en vrijheid in Europa.
We bidden voor de bevolking van Oekraïne.”

● De Week voor het Leven
Al meer dan 25 jaar vindt in Duitsland ’De Week voor
het Leven’ plaats, een oecumenisch initiatief van de
Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk
voor de bescherming en waardigheid van mensen
van het begin tot het einde van het leven.

Dit jaar is de week van 22 tot en met 29 april. Het
thema dit jaar is ‘Generatie Z (Toekomst), zinzoeken
tussen angst en perspectief’.

● Eerste vrouwelijke predikant bij Palestijnen
Op zondag 22 januari 2023 was een gedenkwaar-
dige dag in Jeruzalem: Sally Azar (26) werd beves-
tigd als eerste vrouwelijke Palestijnse predikant in
de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het
Heilige Land, partner van Kerk in Actie.
Het is haar wens en hoop om Palestijnse christenen
een thuis te bieden in de kerk. Ze gaat werken in de
gemeenschappen Jeruzalem en Beit Sahur en kijkt
ernaar uit om de Engelse kerk in Jeruzalem te ver-
binden met de Arabische gemeenten en samen aan
projecten te werken.

● Zorg voor de schepping
Zorgen voor Gods schepping is een integraal onder-
deel van de roeping van de kerken. Wat betekent dit
en hoe geven we invulling aan deze roeping?
De vraag wordt diepgaand onderzocht in het boek
Every Part of Creation Matters, uitgegeven door de
Conferentie van Europese Kerken, CEC.
________________________________________
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Secretariaat: Hekelingseweg 15, 3206 LA  Spijkenisse ,
tel. 06-51115724, e-mail : centraal@rk-npg.nl
Contactpersoon: Jacqueline Torensma
open: maandag - donderdag: 8.00 - 13.00 uur.
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’
Opzoomerlaan 110, 3221 AP  Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: pastorie @ antoniusvanpadua.com
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: elke zondag om 11:30 uur.

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’,
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE  Rozenburg
Secr.: M. Gorter, tel. 06-49892631,
e-mail: jozefkerkrozenburg @ hotmail.com
Vieringen: 1e en 3e zondag om 11.30 uur

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

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

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

Viering van het Paastriduüm
In de jaarlijkse serie "Liturgische Documentatie" ver-
scheen in 2012 een brief getiteld "De viering van het
Paastriduüm", dit zijn de ‘drie dagen van Pasen’ be-
ginnend in de avond van Witte donderdag en ein-
digend op Paasochtend.
In dit boekje worden de voornaamste richtlijnen be-
treffende de liturgische vieringen van het Paastridu-
um in hun samenhang belicht en toegelicht.

De bisschoppen benadrukken in hun brief de “de in-
trinsieke band tussen de Paaswake als gedachte-
nis van de verrijzenis van de Heer en de Eucharistie
als sacrament van het Paasmysterie" .De liturgische
plechtigheden van het Paastriduüm worden (daar-
om) steeds gevierd onder leiding van een priester,
en nooit onder leiding van een diaken of een leek ”.
Dit jaar zijn er voor onze beide parochies voor
deze viering drie priesters beschikbaar: pastor
Geurts, pater Konchenko en vicaris Van Deelen
en geen priesterassistenten
Wij kunnen dus op drie plaatsen het Paastriduüm
vieren. Alles afwegende, en rekening houdende met
de geografische spreiding, komen wij tot de vol-
gende verdeling:
● Witte donderdag en Paaswake alleen in:
Hoogvliet, Middelharnis en Oud-Beijerland
• De gelovigen van de kerken op Voorne Putten zijn
van harte uitgenodigd voor de vieringen in Hoogvliet
en Middelharnis.
● De Kruisweg op Goede vrijdag kan onder leiding
van een gebedsleider of parochiaan in alle kerken
gebeden worden, desgewenst met bloemenhulde.
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Wij beseffen dat elke gemeenschap waarschijnlijk
het liefst in het eigen kerkgebouw de vieringen van
het Paastriduüm zou willen houden. Maar nu van-
daag de dag niet elke geloofsgemeenschap meer
kan beschikken over een 'eigen' priester, kan dat
niet. Alternatieve vieringen in kleine, 'eigen' groepen
zijn niet passend bij wat de Kerk in het Paastriduüm
viert: de verrezen Heer die in het sacrament van de
Eucharistie bij zijn volk aanwezig komt. De geza-
menlijke viering in enkele kerken van onze paro-
chies doet niets af aan de plaatselijke geloofsge-
meenschappen, maar is juist een krachtig teken van
de Kerk, die als ‘netwerk van liefde’ in het Paas-
triduüm samenkomt met en rond de priester, om de
dagen van Pasen te vieren, de kern van het christe-
lijk geloof en het hoogtepunt in het liturgisch jaar.

Namens het pastoraal team,
A.J. van Deelen. administrator

Bisdomnieuws

Impulsbijeenkomst:
‘Met hart en ziel vrijwilliger in de Kerk’
Op zaterdag 18 februari kwamen zo’n 35 mensen
vanuit meerdere parochies bijeen voor de impuls-
dag ‘Vrijwilliger in de Kerk’. Deze werd gehouden in
de ruimtes bij de H. Adelbertkerk in Delft. Onder lei-
ding van Hein Steneker, medewerker kerkopbouw
van het bisdom, gingen de deelnemers met hem en
met elkaar in gesprek over wat het betekent om vrij-
williger in een parochie te zijn. “Nederland kent heel
veel vrijwilligers bij allerlei verenigingen en organi-
saties. De Kerk kent ook heel veel vrijwilligers”, ver-
telt Hein Steneker na afloop. “Het meest specifieke
echter van de Kerk is dat het niet een door mensen
bedachte en georganiseerde organisatie is, maar
een door God gegeven en door zijn Geest begeleide
groep mensen. Het gaat om mensen die in naam
van Jezus Christus bijeenkomen. Het is daarom niet
alleen nuttig en plezierig om kerkelijk vrijwilligers-
werk te doen, maar mensen voelen zich ook geroe-
pen om iets met hun geloof te doen: geloven is een
werkwoord.”
De ochtend werd geopend met gebed en een korte
voorstelronde. Daarna was er een stellingenspel.
Deelnemers werden gevraagd te reageren op stel-
lingen zoals “vrijwilligerswerk zorgt voor verdieping
van mijn geloof” en “elke parochie moet minimaal
een vrijwilligerscoördinator hebben”. De voors en te-
gens werden gepeild door het opsteken van han-
den. Daarna werd daarover uitgewisseld. Vervol-
gens werd een formulier uitgereikt met redenen die
je kunt hebben om vrijwilliger in de Kerk te zijn. De
aanwezigen kruisten aan wat voor hen persoonlijk
belangrijk is en gingen er in tweetallen over in ge-
sprek.
Ook de kerkelijke organisatie en taakvelden kwa-
men ter sprake. Hein: “Parochies kennen een eigen

organisatiestructuur, waarin de pastoor de eindver-
antwoordelijkheid heeft over de inhoud van het pas-
torale werk en het parochiebestuur zorg draagt voor
de voorwaardenscheppende zaken, zoals de finan-
ciën en het beheer van het kerkgebouw. Dit geeft
ook een eigen dynamiek voor de vrijwilliger om in
een parochie actief te zijn.
Kerkelijk vrijwilligerswerk is vaak tijdrovend. Mensen
doen vaak meerdere taken binnen hun parochie. Ze
zijn koster, gebedsleider, lid van het parochiebe-
stuur, doen pastoraal bezoekwerk, verzorgen kin-
dercatechese of het bloemschikken, enzovoort. En
naast veel tijdsinvestering vraagt het vrijwilligers-
werk ook kwaliteit, vooral als de parochie dienstbaar
wil zijn aan de samenleving en vanwege de bood-
schap voor buitenstaanders. We zien de laatste tijd
dat de missionaire Kerk weer meer een belangrijk
onderwerp is.”
Tot slot van de interactieve ochtend gingen de deel-
nemers in groepen uiteen aan de hand van vragen
over onder meer het werven van vrijwilligers, vrijwil-
ligersbeleid en de spiritualiteit van de vrijwilliger. Bij
de terugkoppeling bleek dat deelnemers zich willen
inzetten om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te
bevorderen, via een goed vrijwilligersbeleid dat oog
heeft voor materiële zaken en wettelijke regelingen
(Arbo, AVG, VOG, etc.), voor de mens achter de vrij-
williger en dat de vrijwilligers vanuit het christelijk ge-
loof gevoed blijven worden.

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 tot vrijdag van 9.30 - 11.30 uur
is de kerk open voor rust, gebed, stilte en meditatie.
Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden:
maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur;
e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl
website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:
Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl
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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

Vastenactie / soep bestellen
Vastenactieproject 2023 Alto da Glória
Onze parochie en de Protestantse Gemeente
(Dorpskerk) steunen in de Vastentijd 2023 samen
met twee parochies in de stad Utrecht een project in
het land Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de
zusters van de heilige Maria Magdalena Postel al ja-
ren actief met sociale projecten. De armoede in
Leme en de omgeving is groot. In sommige (slop-
pen)wijken is er veel drugscriminaliteit en prostitutie.
En kinderen kunnen er niet veilig over de straat. Dat
geldt in het bijzonder voor de wijk “Alto da Glória”.
De zusters zijn begonnen met een project om deze
wijk veiliger en gezonder te maken. De (bouwval-
lige) huizen worden gerenoveerd, en er komen
goede toiletten en douches. Lekkende daken en
verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De ge-
meente heeft beloofd om de straten en riolen te ver-
beteren en straatverlichting aan te brengen.

De bewoners doen de renovatie van de huizen gro-
tendeels zelf.

Het ingezamelde geld is voor bouwmaterialen.
Eén van de zusters van de heilige Maria Magdalena
Postel (zuster Lúcia) woont en werkt in Nederland.
Zij heeft afgelopen zondag in de Dorpskerk het pro-
ject gepresenteerd.

Wilt u meehelpen de bewoners van deze wijk een
veilige, gezonder en vrediger bestaan te geven?
We laten zuster Lúcia en haar medezusters en alle
mensen in de sloppenwijk toch niet in de kou staan?
Geef daarom wat extra’s voor dit project.
U kunt ook meedoen door:
● Soep te bestellen. Zie bladzijde 7.
●De wekelijkse collecte in de Mariakerk te steunen.
(uw bijdrage mag ook in de bekende melkbus)
● Door geld over te maken op bankrekening:
NL 21 INGB 000 000 5850 van de Vastenactie met
vermelding: 402169.
Meer informatie: https://rkdu.nl/vastenactie-2023

Leny Janssen-Impens

Collecte voor slachtoffers aardbevingsramp
Op zondag 12 februari is er in de Mariakerk op verzoek
van de bisschop een extra collecte gehouden voor de
slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.
De opbrengst daarvan was 360 euro. Het bedrag is direct
gestort op de rekening van de Vastenactie en vandaar
overgemaakt op de rekening van caritasorganisaties ter
plekke.

De Locatieraad

Vieringen
Mariakerk

Zo. 5 mrt. Tweede Zondag Veertigdagentijd.
09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: vicaris A.J. van Deelen.
Koster:dhr. W. Tempelaars.
Lector: mw. T. van den Ende.
Collectanten: mw. N. Plantijn, mw. S. van

Oossanen, dhr. M. Matos en
dhr. J. Boef.

Ma. 6 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 9 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 12 mrt. Derde Zondag Veertigdagentijd.
09.30 uur Woord- en Communieviering.
Voorganger: diaken S. Lokken.
Koster:dhr. L. Janssen.
Lector: mw. J. van Dam
Collectanten: dhr. en mw. Ayranci.

14.00 uur Eucharistieviering voor de
Antilliaanse Geloofsgemeenschap
m.m.v. Antilliaans Koor
'Mansaheronan di Pas'.
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Priester: pastoor C. Eba’a.
Koster:dhr. N. Paulina.
Ma. 13 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering.
Do. 16 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering.
Zo. 19 mrt. Vierde Zondag Veertigdagentijd.

Zondag ‘Laetare’.
09.30 uur Eucharistieviering.
Priester: pater J. Konchenko.

Jongerengroep
Youth Faith Exploration

Adres: Parelvissersstraat 131, 3191 JL
Hoogvliet (Mariakerk)

E-mail: youthfaithexploration@live.nl
Hyves: www.youthf8xploration.hyves.nl
Facebook: www.facebook.com/

youthfaithexploration
Twitter: www.twitter.com/yf8x

Paasactiviteiten voor kinderen
Speciaal voor kinderen is
er in de Mariakerk een pro-
gramma tijdens de Veertig-
dagentijd en rondom Pa-
sen.
Op zondag 26 februari was
de start van de Vastenac-
tie met kinderen. Gedu-
rende de veertigdagentijd
kunnen zij met hun zelfge-
maakte doosje geld sparen
om met Pasen te doneren
aan dit goede doel: ont-

heemde mensen in Zuid-Soedan.
Hun doosjes met het gespaarde geld kunnen in de

kerk worden ingeleverd. Wie nog een doosje wil
hebben kan dit achterin de kerk meepakken.

▪ Op zaterdag 4 maart vanaf 16:30 uur is er weer
een tienerbijeenkomst hier in de kerk. Dit keer staat
een vastentijd challenge op het programma.
Om aan te melden of voor meer informatie kan je
terecht bij Shirleni Blanken.

▪ Op zaterdag 25 maart om 10:30-13:00 uur zijn
alle kinderen van harte welkom in de kerk om mee
te helpen met het maken van Paasmandjes en
palmpaasstokken.

▪ Op Palmzondag 2 april kunnen kinderen dan
voorafgaand aan de mis meelopen in processie
met hun zelfgemaakte Paascadeautjes.

▪ Op Eerste Paasdag 9 april kunnen alle kinderen
na de eucharistieviering meedoen met een paasei-
erenzoektocht. Er worden groepjes gemaakt en de
kinderen zullen met begeleiding rondom de kerk op
pad gaan. De activiteit duurt tot uiterlijk 12:00 uur.

Wees van harte welkom en neem gerust vriendjes
en vriendinnetjes mee!

Katholiek kerknieuws

● Boodschap paus Franciscus voor de Veertig-
dagentijd in relatie tot het synodaal proces
Op 22 februari begon met Aswoensdag de Veertig-
dagentijd. Paus Franciscus gaf twee tips om deze
goed te beleven. In zijn boodschap voor de Veertig-
dagentijd 2023 legde de paus een relatie tussen het
doel van de Veertigdagentijd en dat van het syno-
daal proces. Het gaat bij beide om een persoonlijke
en kerkelijke bekering.
De paus maakte dit duidelijk aan de hand van een
meditatie over de Gedaanteverandering van de
Heer op de berg Tabor. Dit is een passage in de
evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas. De Kerk
leest dit evangelie jaarlijks op de tweede zondag van
de Veertigdagentijd.
Hij schrijft dat de Veertigdagentijd uitnodigt om “in
het gezelschap van Jezus ‘een hoge berg’ te beklim-
men en als Gods heilig volk een speciale ervaring
van ascese te beleven.” De vastentijd is bedoeld om
“ons gebrek aan geloof én onze weerstand te over-
winnen om Jezus te volgen op de weg van het
kruis.” Daartoe moeten we op reis gaan als op een
bergtocht die inspanningen, offers en concentratie
vereist. Volgens de paus zijn dezelfde
benodigdheden belangrijk voor de synodale reis.

Gedaanteverandering
De beklimming van de berg Tabor mondt uit in de
Gedaanteverandering van de Heer. De goddelijke
schoonheid van dit visioen overtreft alles. De paus
legt ook hier een link met het synodaal proces. Het
proces is soms zwaar, maar op het einde wacht iets
schitterends.
Naast Jezus verschenen op de berg Tabor ook Mo-
zes en Elia, vertegenwoordigers van de wet en de
profeten. Het nieuwe van Jezus is tegelijkertijd de
vervulling van het Oude Verbond. Ook dit gegeven
verbindt paus Franciscus met de synodale weg:
“Deze is geworteld in de traditie van de Kerk, maar
staat open voor vernieuwing,” zo benadrukt hij. De
Traditie is een bron van inspiratie om nieuwe wegen
zoeken, maar vermijdt tegelijkertijd de elkaar uitslui-
tende verleidingen van onbeweeglijkheid en geïm-
proviseerde experimenten.

Twee middelen
Het gaat zowel bij de vasten als het synodaal proces
om verandering op persoonlijk en kerkelijk niveau.
Deze verandering vindt haar model in de Gedaante-
verandering van de Heer en wordt voltooid door het
Paasmysterie. De paus noemt twee middelen om
met de Heer de berg te beklimmen en het doel te
bereiken.
Het eerste is het lezen van de Schrift en naar de
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Heer luisteren als Hij spreekt. De Heer spreekt door
het Woord van God dat de Kerk aanbiedt in de da-
gelijkse liturgie. Paus Franciscus adviseert ook wie
niet dagelijks de mis kan bijwonen, toch de dage-
lijkse lezingen te overwegen, eventueel met behulp
van internet. “Daarnaast spreekt de Heer tot ons
door onze broeders en zusters, vooral door hen die
in nood verkeren,” aldus de paus. Wederzijds luiste-
ren is essentieel voor de stijl van een
synodale Kerk.

Ten tweede zegt paus Franciscus: “niet te vluchten
in een vorm van religiositeit die het zoekt in buiten-
gewone gebeurtenissen en dramatische ervaringen
uit vrees voor de dagelijkse realiteit.” De vastentijd
is geen doel op zichzelf maar “een manier om ons
voor te bereiden om het lijden en het kruis van de
Heer te beleven met geloof, hoop en liefde en zo bij
de verrijzenis te komen.” Dat geldt ook voor de sy-
nodale weg. “Wanneer God ons de genade van
krachtige momenten van gemeenschap geeft, moe-
ten we niet denken dat we er al zijn. We moeten te-
rugkeren naar de vlakte en daar arbeiders van sy-
nodaliteit zijn”, aldus de paus.
(Bron: Actueel)

● Kardinaal Eijk houdt voet bij stuk
In een brief heeft kardinaal Eijk gereageerd op de
bezwaren tegen zijn nieuwe beleid om woord- en
communievieringen uit te faseren. Hij legt uit dat het
schrappen daarvan nodig is om de Eucharistie “de
centrale plaats te geven die haar toekomt”.
Kardinaal Wim Eijk benadrukt in zijn brief dat hij de
bezwaren ziet als een blijk van “grote betrokkenheid
bij de parochie en de lokale geloofsgemeenschap
waartoe u behoort”. Hij houdt echter voet bij stuk:
tegen 2027 worden er in het aartsbisdom enkel nog
Missen gevierd in het weekend.
(Bron: Kath. Nieuwsblad)

● Het Gedeelde Woord:
de psalm van Moeder Overste
Het cliché wil dat protestanten de Bijbel uit hun
hoofd kennen, terwijl katholieken het ‘boek der boe-
ken’ nooit openslaan. Maar wat is daar van waar?
Die vraag is het uitgangspunt van de nieuwe pod-
cast Het Gedeelde Woord, die Katholiek Nieuws-
blad maakte in samenwerking met Groot Nieuws
Radio. Andries Knevel voert daarin iedere week een
verdiepend gesprek met een markante katholiek,
met als vertrekpunt een favoriet bijbelfragment dat
de gast meeneemt. In de eerste aflevering was An-
dries’ gast operazangeres en tv-persoonlijkheid
Francis van Broekhuizen. Het vrijmoedige en vro-
lijke gesprek begon bij psalm 121: “Ik hef op naar de
bergen mijn ogen: vanwaar zal mij komen de hulp?”
Het is geen toevallige keuze. Vorig jaar schitterde
Van Broekhuizen in de rol van Moeder Overste in de
musical The Sound of Music– een droomrol, vertelt
ze, want de filmversie uit 1965 is haar favoriete film.
Aan het einde daarvan geeft Moeder Overste deze

psalmtekst mee aan Maria Von Trapp, wanneer die
moet vluchten over de bergen. Maar haar bijbelken-
nis beperkt zich niet tot een toevallig fragment dat
ze op de bühne mocht zingen. Geboren en getogen
in een katholiek gezin uit Den Haag, werd ze al
vroeg ondergedompeld in bijbelse verhalen. “Zo ben
ik opgevoed, met de aanmoediging: ga die Bijbel le-
zen, ga op onderzoek uit. Ik kreeg een kinderbijbel,
er werd uit voorgelezen. Wij houden erg van verha-
len in onze familie, en dan kom je al snel bij de Bijbel
uit. Mijn moeder zei altijd: het Oude Testament is als
het leven zelf, het Nieuwe Testament is hoe je zou
kunnen of moeten leven.” Daar hoorde voor haar
ook vanzelfsprekend regelmatige kerkgang bij. “Ik
diende tot mijn zestiende drie keer in de week de
Mis in een klooster bij ons in de buurt. Bij de zusters
franciscanessen, dat waren schattige nonnen, The
Sound of Music zelfs een beetje. Op een gegeven
moment mocht ik ook lector zijn. Ik herinner me hoe
ik dan op Palmzondag de verteller mocht zijn van
het gehele passieverhaal. De pater was Jezus, een
zuster deed alle andere rollen. Schitterend! Dat ver-
haal zit echt in mij.” Op de vraag van Andries Knevel
of ze nog steeds gelooft, ontsnapt haar een diepe
zucht. “Ik heb een paar niveaus van geloven”, legde
ze uit. “Ik heb een soort kinderlijk geloof, dat is nog
steeds helemaal intact. Diep in mezelf geloof ik dat
alles heel graag.” Maar ze heeft ook een realisti-
sche, meer twijfelende kant. “Dan zie ik allemaal din-
gen gebeuren in de wereld en denk ik: o, o, Onze-
Lieve-Heer, help toch! Waarom doen we toch zo
stom?” Is ze bang om haar geloof helemaal kwijt te
raken? “Nee. Dat nooit. Al twijfel ik wel eens, het ka-
tholieke geloof kleeft aan me.” Met aanstekelijk en-
thousiasme vertelt ze over haar eerste communie
(“toen was ik op m’n heiligst”), haar ervaringen als
vaste Lourdesganger (“ja, ik geloof echt dat daar iets
is gebeurd”) en spijkert ze Knevel bij over oer-katho-
lieke begrippen als transsubstantiatie en Maria als
advocata nostra.
En ondanks alle bedenkingen stapt zij nog altijd
graag een kerk binnen: “De rituelen vind ik schitte-
rend. Nog steeds ja. Het is gewoon zo theatraal ook.
Het heeft zo veel met opera te maken voor mij (Bron:
Kath. Nieuwsblad)

Radio Maria 15 jaar
De Nederlandse tak van Radio Maria vierde vorige
week haar vijftienjarig bestaan. Daarbij werd af-
scheid genomen van bestuursvoorzitter Ger Zim-
mermann. “Ik denk dat we na vijftien jaar kunnen
zeggen dat we een serieuze katholieke stem in Ne-
derland zijn geworden”, aldus zijn zoon Pieter Zim-
mermann. De zender steunt sterk op de liturgie, bij-
voorbeeld via het uitzenden van radiomissen en ro-
zenkransgebeden. Dat blijft ook zo, aldus Zimmer-
mann. die tien jaar bestuursvoorzitter was. Hij werd
uitgebreid bedankt voor zijn jarenlange dienstbaar-
heid. (Bron: Kath. Nieuwsblad)
_____________________________________
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ADRESGEGEVENS

Dorpskerk
Achterweg 10
3191 VA  Hoogvliet
telefoon 438 12 33

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

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

e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

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

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

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

e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

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

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

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

tel. 4385558.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij de diensten

● Ambts- en taakdragers
▪ 5 maart (HA): Annelies van Lunteren, Janny Leeu-
westein, Marieke Groot Bramel
Lector: Wim Snel
Organist: Paul Sonneveld
Beeld en geluid: Marianne van der Maar
Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf
Commissie van ontvangst: Daan Vervat, Dineke en
Arie. van Veelen

▪ 12 maart: Hennie Vervat, Janny Leeuwestein
Lector: Riet Groenendijk
Organist: Arie Mout
Beeld en geluid: Harry Wols
Kindernevendienst: Carin Langbroek
Commissie van ontvangst: Henja Huiting, Mieke de
Blois, Elly Gouwens

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

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

12 mrt.: Daan Vervat, tel. 06 - 49 68 03 79
19 mrt.: Peter Hallema, tel. 06 - 46 90 76 40

● Wilt u financieel helpen? Graag
▪ bijdragen in energiekosten ‘naasten’;
▪ bijdragen in energiekosten ‘kerk’
bankrekening NL 10 INGB 0000 0790 89 ten name
van Diaconie Prot. Gem. Hoogvliet onder vermel-
ding van: ‘naasten’ en/of ‘kerk’.

▪ vergoeding kosten ‘Dorpskerk-app’: bankrekening
NL 32 INGB 0002 4659 60 ten name van Protes-
tantse Gem. Hoogvliet onder vermelding: ‘App’.

DiacoNieuws

Een diaconievergadering hebben we nog niet gehad
Toch gebeurt er zoveel om ons heen en in de wereld
dat diakenen altijd wel ergens mee bezig zijn.
Zo is er een extra collecte geweest voor de aardbe-
vingsramp in Syrië en Turkije. Er is zeer gul gegeven
op giro 555 en ook in de kerk. De extra collecte in
de kerk heeft € 209,20 opgebracht!
Wij bidden voor de overlevenden die met verdriet
en angst op straat leven.

De Paaskaarsen zijn besteld, evenals een nieuwe
Paaskaars voor in de kerk. Het waren er veel dit
jaar. Heel mooi.
Ook de Paasgroetenactie voor gedetineerden is
door onze gemeente gesteund. Een kaartje kan veel
goed doen.

Met de voorbereiding voor de bevrijdingsmarkt op 5
mei is ook een begin gemaakt.
We vragen ons af of er misschien een gemeentelid
is dat nestkastjes kan maken om te verkopen op de
bevrijdingsmarkt. Als dit zo is laat het ons dan alstu-
blieft weten.
De veertigdagentijd is begonnen, een tijd van inkeer
en bezinning. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen
(Psalm 62:6a), staat er op de kalender vandaag.
Ik wens ook u de rust om u te bezinnen.

Namens de diaconie,
Marieke Groot Bramel

● Collecten
▪ 5 maart - Kerk in Actie
Samen Bijbellezen opent deuren in Palestina.

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeen-
schap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van
de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het
werk van verschillende organisaties in Palestina die
lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij de bijbel-
studie als bij diaconaal werk.
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Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat
opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven
en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze
problemen in de samenleving en zoeken naar op-
lossingen.
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegeno-
men werd naar een bijbelstudie is haar leven veran-
derd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de da-
gelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en
Hij is nu haar grote voorbeeld.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte Palestina of doneer online.
Hartelijk dank voor uw gift!
Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

▪ 5 maart Avondmaalscollecte.
Zoals gewoonlijk is deze collecte bestemd voor Kin-
deren in de Knel. Een project van Kerk in Actie.
Van harte bij u aanbevolen.

▪ 12 maart - Kerk in Actie
Omzien naar gevangenen in Nederland
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd
en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit.
Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig
naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevan-
genen, tbs-patiënten en hun familie een helpende
hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Ne-
derland die omzien naar gevangen, hun partners en
kinderen. Hen bezoeken tijdens de detentie, maar
ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zo-
als bijvoorbeeld ‘Exodus’, partner van Kerk in Actie,
die speciale herfstweken organiseert waar kinderen
kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen
doorbrengen en samen weer even iets van het echte
gezinsleven kunnen ervaren.
Steun het werk voor gevangenen en geef in de col-
lecte. Of maak uw bijdrage over op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte Gevangenenzorg of doneer online. Hartelijk
dank voor uw gift.
Lees meer op: kerkinactie.nl/40dagentijd

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te ma-
ken? Hartelijk dank!

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Zaterdag is mijn vrije dag

De Veertigdagentijd is begonnen. Ik schrijf dit op
donderdag 23 februari en gisteren was het As-
woensdag. Veertig dagen; tijd van inkeer, van zoe-
ken naar stilte. Van minderen, misschien van vas-
ten. Van nadenken over en toeleven naar die ene
dag. Die dag die het ultieme bestaansrecht is van
ons geloof. Van het christelijk geloof. Dat de dood
nooit het laatste woord zal hebben. Nooit meer!!

Daar leven we naartoe. Daar leven we uit. En dat
gaan we, in de komende weken, samen doen. Als
Gemeente van onze opgestane Heer.

Sommigen van u waren wat onthutst door de mel-
ding, op zondag 19 februari, dat de IAC (Interker-
kelijke Activiteiten Commissie) besloten heeft dat
we dit jaar geen gezamenlijke soepmaaltijden orga-
niseren. Dat u alleen maar kunt bestellen.
Maar, en daar hebt u natuurlijk helemaal gelijk in,
het is altijd zo gezellig. Om samen soep te eten.
Om wat bij te praten. En om zo, met elkaar, een
stukje oecumenische gemeente des Heren te zijn.
En dat kan nu niet.
Ja, wij hebben deze beslissing ook met pijn in het
hart genomen. Want, in De Aanbouw wordt het zo
zoetjes aan steeds wat kouder. De groep waarmee
we op zondag na de dienst koffie drinken, is veel
groter dan onze soep-etende groep, dus voelt het
veel eerder koud aan, hoe lekker en hoe warm de
soep ook is. Dat merken wij al als we met het mo-
deramen bij elkaar zijn, al eten wij dan natuurlijk
geen soep.

Maar misschien kunnen wij / kunt u het over een
andere boeg gooien: Als u bedenkt wie u nu eens
zou kunnen uitnodigen om bij u thuis die soep te
komen eten. Bij de uitleg over de soepmaaltijden;
op bladzijde 7 leest u meer hierover.
Ik hoop dat u zich niet laat weerhouden om soep te
bestellen. En dat u het geld dat u thuis uitspaart,
aan ons goede doel doneert en meegeeft aan de-
gene die bij u de soep komt brengen. Zodat men in
Brazilië verder kan met de bouw van huizen waarin
het aangenaam wonen is. En dat dat huis staat in
een veilige omgeving (zie bladzijde 11).
Dus: bestel vooral op tijd de soep die op de lijst
staat en die u het lekkerst vindt. En wij zullen met
de andere kokers en kooksters de soep met liefde
voor u koken.

En dan nog iets van een behoorlijk wat groter
belang: Wij zijn naarstig op zoek naar ambtsdra-
gers. Naar ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmees-
ters, diakenen én naar een SCRIBA!!
Als u betrokkenheid bij de kerk ervaart en u meent
iemand te kennen die de kwaliteiten heeft om ons
als kerkenraad aan te vullen en in de ontstane va-
catures te voorzien, neem dan vooral contact met
één van ons op.

We worden als gemeente natuurlijk steeds wat klei-
ner, en in de kerkenraad zien we die trend ook. Dat
hoeft op zich niet heel erg te zijn, maar zo langza-
merhand wordt de situatie wel een beetje nijpend.
Want een steeds kleiner wordende groep mensen
moet het werk doen dat ook altijd al door die (veel)
grotere groep werd gedaan.
Wilt u eens erover nadenken? Vooral de invulling
van het ambt van ouderling-scriba staat hoog op
ons lijstje!!
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Hier wil ik het voor deze keer maar weer bij laten.
Ik wens u allen Gods zegen toe in deze pas begon-
nen Veertigdagentijd.
Ds. Viola Huls

Geloofsvragen

Heeft u dat ook weleens dat u ge-
loofsvragen heeft die u met an-
deren 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.

Kerkelijk Bureau

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

▪ Personalia: zie bladzijde 20
▪ Giften en collectegeld (contant)
Diaconie - algemeen:
▪ energiekosten ‘kerk’’
€ 5,00 van NN via mw. Van Lunteren
▪ bloemenfonds’
€ 3,00 van NN via mw. Van Lunteren
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Uit de Protestantse Kerk

(Bron: www.protestantsekerk.nl)

Uit de synode van 11 februari
● ‘Betondorp Bloeit’
In november 2022 werd pioniersplek Betondorp
Bloeit – na het Rotterdamse Geloven in Spangen –
de tweede kerngemeente in de Protestantse Kerk.
Voorganger ds. Margrietha Reinders presenteerde
haar nu zelfstandige kerngemeente aan de synode-
leden.
De nieuwe protestantse gemeente wil op een
nieuwe manier aanwezig zijn in het Amsterdamse
Betondorp, een wijk met veel en langdurige sociale
problemen. Het team bestaat uit enthousiaste gelo-
vige buurtbewoners met veel sociale inzet en liefde

voor mensen. “We willen graag iets betekenen voor
de samenleving, actief zijn in de buurt en samen-
werken met anderen.”

Tijdens de liturgische
opening maakt de sy-
node kennis met Beton-
dorp Bloeit, één van de -
zoals het team het zelf
noemt - kleinste protes-

tantse gemeenten van Nederland. De woorden uit
Matteüs 10 zijn voor ds. Reinders de inspiratie om
haar werk te doen. Jezus zegt er tegen zijn kers-
verse leerlingen: ‘Ga overal waar je komt het goede
nieuws vertellen’. Reinders: “Dat is een kraakhel-
dere opdracht waar ik gehoor aan wil geven, mid-
denin Betondorp.”

Betondorp is een wijk waar van oudsher geen kerk
is. “Het christelijk geloof is er echt onbekend, ook nu
nog”, aldus Reinders. “Juist daarom willen wij er zijn:
om mensen te laten zien wie God is. Dat is niet een
kwestie van preken, maar van relaties leggen met
mensen.” En dat doet de gemeente ook, gewoon
vanuit het buurtcentrum. “Keer op keer nodigen we
mensen uit om te komen. Bij vieringen steken we
een kaars aan voor mensen die troost nodig heb-
ben. We bidden, lezen uit de Bijbel en vieren het
avondmaal. De Heer nodigt ons zelf aan zijn tafel,
ook mensen die Hem nog niet goed kennen.” De
kleine kerk leeft van giften. Reinders: “Het mooie
van een zendingskerk als Betondorp Bloeit is dat je
domweg gedwongen wordt om arm te zijn. Bij ons
dient een oud blik als collectepot.”

De synode is ontroerd door het verhaal van Beton-
dorp Bloeit. “Uw verhaal te horen, bepaalt ons weer
wat de kerk is.” Scriba René de Reuver: “We spre-
ken hier vandaag over de toekomst van de kerk die
soms somber lijkt. En dan krijgen we deze mooie
start over wat er óok gebeurt in onze kerk, in ons
land. De voortgang van de Geest op zoveel plekken:
tussen het beton, waar ook bloei is.

Kerngemeenten
Sinds het synodebesluit van juni 2019 is het moge-
lijk dat nieuwe, missionaire vormen van kerk-zijn
binnen de Protestantse Kerk - zoals Betondorp
Bloeit - verder kunnen gaan als zelfstandige kernge-
meente. Dit is een nieuwe rechtsvorm voor initiatie-
ven bij wie het niet goed past om een reguliere
(wijk)gemeente te worden maar die wel behoefte
hebben aan meer zelfstandigheid en die tegelijk vol-
uit onderdeel willen zijn van de Protestantse Kerk.

● Benoemingen
De volgende personen zijn unaniem benoemd:
▪ Bestuurslid van de Dienstenorganisatie:
ing. M.J. Segers
▪ Lid van Generale College voor de behandeling van
Bezwaren en Geschillen (GCBG):
mr. K. Aantjes
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▪ Lid van Generaal College voor de Kerkorde
(GCKO): mr. P. Kuipers
▪ Voorzitter van Generale College voor de Visitatie
(GCV): ds. K. Bakker
▪ Generale Raad van Advies (GRA)
dr. G.J. Huisman als lid
ds. H.J. Steinvoort als secretaris

● Bezinning op toekomstgerichte kerk
De urgentie van bezinning op een toekomstbesten-
dige structuur en besturing van de Protestantse
Kerk was duidelijk voelbaar tijdens de generale sy-
node. Preses ds. Marco Batenburg: “Lokale kerken
vragen praktische hulp vanwege verminderde be-
stuurskracht en verschillende initiatieven zoeken
deeloplossingen voor structuren die niet meer wer-
ken.”

Het moderamen ontving verschillende geluiden
waaruit blijkt dat het wringt in de kerk. Bijvoorbeeld
het signaal dat uitgaat van de focusrapportage van
de gezamenlijke classicale vergadering, de notitie
‘Als ambten en functies niet meer vervuld worden’
vanuit de classis Gelderland Zuid & Oost, het sig-
naal vanuit het Generaal College voor de Kerkorde
(GCKO) dat kerkelijke regelgeving steeds minder
wordt nageleefd en vanuit het project Duurzaam Lu-
thers.

Voortgang project ‘toekomstgerichte synode’
In 2021 sprak de synode af dat onderzocht gaat wor-
den hoe de samenstelling en werkwijze van de sy-
node ook aantrekkelijk blijft voor nieuwe generaties
in de Protestantse Kerk, zodat ook jongere mensen
deel willen (gaan) uitmaken van de synode. Jeroen
Venus, projectleider van dit traject, vat de funda-
mentele vraag samen: ‘Wat betekent toekomstge-
richt kerk-zijn voor onze bestuursstructuur en hoe
geven wij ambtelijk en geestelijk leiding aan de
kerk?” In dit proces moeten we samen optrekken.”

Bestuursstructuur Protestantse Kerk
Vanuit diverse gemeenten komen verontrustende
signalen over de bezetting van kerkenraden en col-
leges. Steeds minder mensen willen een ambt of
functie als rentmeester op zich nemen. Ook is er een
duidelijke groei in het aantal te nemen maatregelen
als men onder het kerkordelijk voorgeschreven mi-
nimum komt.
Moderamenlid Jolanda Aantjes, zelf pastor in de
kleine protestantse gemeente Hall en Voorstonden:
“Naast dat veel gebed nodig is, moeten we ook han-
delen. Het water staat ons aan de lippen.”
Classispredikant ds. Trinette Verhoeven: “We zien
gelukkig nog steeds dat mensen zich van harte wil-
len inzetten, maar het systeem piept en kraakt. Met
man en macht werken we in de classis om wegen te
zoeken om het woord doorgang te laten vinden.”
Meerdere synodeleden geven aan dat het gesprek
moet beginnen vanuit classes en lokale gemeenten.
Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie,

beaamt dit: “Het leven van de kerk vindt plaats in de
lokale gemeenten en van daaruit in de classes. Daar
moet het gesprek gevoerd worden. Vanuit het evan-
gelie moeten we samen de weg zoeken.”

● De Thuisgevers
Het initiatief de Thuisgevers biedt een oplossing
rond de vastgelopen asielopvang door gezamenlijk
honderden statushouders te huisvesten via kerke-
lijke gemeenten en andere maatschappelijke orga-
nisaties in heel Nederland. Er wordt gezorgd voor
aanvullende sociale begeleiding en een goede sa-
menwerking met de lokale overheid. Laura Prat Ber-
trams, projectmanager bij De Thuisgevers, geeft de
synode nadere uitleg over dit bijzondere initiatief,
dat in oktober gestart is vanuit een samenwerking
tussen de Protestantse Kerk en de gemeente Kam-
pen. “Inmiddels zijn op 100 plekken in Nederland
vrijwilligers aan het nadenken waar ze in hun ge-
meente statushouders kunnen huisvesten, en in 64
burgerlijke gemeenten vinden gesprekken plaats
hoe dit vormgegeven kan worden. Onze hoop is dat
we uiteindelijk 8.000 statushouders een tijdelijke
verblijfplaats kunnen bieden.”

Tientallen kerken en andere maatschappelijke orga-
nisaties in heel Nederland hebben intussen inte-
resse getoond om een Thuisgevers-initiatief te star-
ten. De Thuisgevers kunnen deze lokale initiatieven
op alle mogelijke manieren ondersteunen.
Laura Prat: “We kunnen zo laten zien dat heel veel
Nederlanders wél wat willen doen voor die ander die
ze niet kennen. Dat raakt mij, iedere keer weer.”

● Voortgang project ‘ambt’
Nu de theologische kaders voor een nieuwe ambts-
visie geschetst zijn, is het gesprek over de mogelijke
invulling van verschillende beroepsprofielen gestart.
Hier wordt ruimte gemaakt  voor diversiteit en krijgen
alle kerkelijk werkers een plek – ook zij die geen
voorganger willen zijn. Projectleider Jeroen Venus
geeft vanuit de werkgroep ‘beroepsprofielen’ de sy-
node een update over de voortgang van het werk.
“Er zijn gesprekken geweest met belanghebbenden
binnen en buiten de kerk en met lokale gemeenten
na overleg met de classes.” De synode sprak haar
waardering uit voor het proces en wenst de werk-
groep veel zegen bij de verdere voorbereidingen
richting april.
_____________________________________
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Webversie: rubriek vervangen door b.v. afbeelding(en)

Het geld bijeengebracht voor de
Vastenactie in de Veertigdagentijd
wordt deze keer besteed in Leme
in Brazilië. Vooral bouwmateriaal
wordt bekostigd om daar krotwoningen
op te knappen en sanitair te verbeteren.

Zie bladzijden 7 en 11.
______________________________________
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IETS TE VIEREN ?
De Aanbouw
Achterweg 12, Hoogvliet
Telefoon 010 - 4381233

Reserveringen:
tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com
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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. ...............................................................




