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Parochie HH. Nicolaas Pieck en 
Gezellen 

Felicitas kerk 
Hekelingseweg 15,  3206 LA  

Spijkenisse 

  
VIERINGEN  
 
De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).  
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met: 
http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746 
 
   
Weekend 12 en 13 november Drie-en-dertigste zondag door het jaar 
Collecte: St. Maarten (PCI) 
Lezingen: Mal. 3, 19-20a,     2 Tess. 3, 7-12       Lc. 21, 5-19 (C) 
Zaterdag:  19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: W. Froger, priester 
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang   
  Voorganger: H. Vergeer, priester 
 15.00 uur  Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor 
 
 
Vrijdag 18 november  
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud 
  Voorganger: ds. Van Berkel 
 
 
Weekend 19 en 20 november Vier-en-dertigste zondag door het jaar 
   Christus Koning van het Heelal 
   Sluiting van het jaar van Barmhartigheid 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: 2 Sam. 5, 1-3     kol. 1, 12-20       Lc. 23, 35-43 (C) 
Zaterdag: 19.00 uur Vervallen 
   i.v.m. afsluiting jaar van Barmhartigheid   
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea   
  Voorganger: pater J. Konchenko 
 12.45 uur   Rozenkrans bidden (Engelstalig) 
   13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis) 
 
  

http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746
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Weekend 26 en 27 november Eerste zondag van de Advent 
   Patroonsfeest 
1e collecte: eigen kerk 
2e collecte (zilveren schaal): Kidz Active Foundation 
Lezingen: Jes. 2, 1-3     Rom. 13, 11-14a       Mt. 24, 37-44 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: pastoor S. Bladowski   
Zondag 10.00 uur Oecumenische viering te Geervliet m.m.v. KZN 
  Voorganger: Mw. J. Hoedt 
 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. 10Plus   
  Voorganger: pater J. Konchenko 
 
Dinsdag 29 november 
 19.30 uur Herdenkingsviering overledenen afgelopen jaar 
  Voorganger: Wendy Perez 
  Locatie: Hart van Groenewoud 
 
Vrijdag 2 december  
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud 
  Voorganger: dhr. H. van der Linden 
 
Weekend 3 en 4 december Tweede zondag van de Advent 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Jes.11, 1-10     Rom. 15, 4-9     Mt. 3, 1-12 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. KZN 
  Voorganger: L. Janssen 
Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. Felicitaskoor 
   Voorganger: L. Janssen 
 
Weekend 10 en 11 december Derde zondag van de Advent 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Jes. 35, 1-6a + 10     Jak. 5, 7-10       Mt 11, 2-11 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: W. Froger, priester 
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang  
  Voorganger: H. Vergeer, priester 
 15.00 uur  Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor 
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Vrijdag 16 december  
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud 
  Voorganger: ds. M. Meyer 
 
Weekend 17 en 18 december Vierde zondag van de Advent 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Jes. 7, 10-14    Rom. 1, 1-7       Mt. 1, 18-24 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: pastoor S. Bladowski  
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang   
  Voorganger: pastoor S. Bladowski  
 12.45 uur  Rozenkrans bidden (Engelstalig) 
   13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis) 
 
 
Zaterdag 24 december 
 15.00 uur Kerstviering in het Hart van Groenenwoud 
  Voorganger: Wendy Perez 
 
Zaterdag 24 december  Kerstavond  
Collecte:    Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst) 
Deurcollecte:  eigen parochie 
Lezingen: Jes. 9, 1-3+5-6   Tit. 2, 11-14   Lc. 2, 1-14  

 18.30 u Gezinsviering van Woord en Communie 
  Voorganger: Dhr. F. Wijnen 
  Koor: Kernzangers 
 19.00 uur Eucharistieviering te Geervliet m.m.v. KZN 
  Locatie: Geervliet 
  Voorganger: Ben van Dam, pater 
 21.00 uur  Avondkerstviering van Woord en Communie 
  Voorganger: D. Bühler, pastor 
  Koor: 10 Plus 
 22.00 uur Nachtviering in de Ontmoetingskerk 
  Voorganger: P. H. van der Veer, priester 
  Koor: Felicitas 
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Zondag 25 december  Eerste Kerstdag
  
Collecte: Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst) 
Lezingen: Jes. 52, 7-10   Heb. 1, 1-6   Joh. 1, 1-18 of 1, 1-5+9-14 (C) 
 10.30 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: P. H. van der Veer, priester 
  Koor: Anima Mea 
 
Maandag 26 december  Tweede kerstdag 
collecte: eigen kerk 
Lezingen: Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60   Mat. 10, 17-22 (IV) 
 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater J. Konchenko 
 
Vrijdag 30 december  
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud 
  Voorganger: ds. P.C. Koster 
  Voorganger: Ds. Lennart van Berkel 
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Samen Verder 
 
Jaar van Barmhartigheid en Barmhartigheid in ons dagelijkse leven. 
 
Op papier loopt het jaar van Barmhartigheid op 20 november af.  
Maar toch niet ‘het Barmhartigheid zijn’ in ons dagelijkse leven?  
Kent U ze nog de “Zeven werken van Barmhartigheid “?  
In de kerk werden ze getoond op een tafeltje bij het altaar.  
Was U er óók een jaar lang mee bezig?  
De eerste zes vinden we terug in het Evangelie van Matteüs 25, 31-46:  
 
1. De hongerigen te eten geven;  
2. De dorstigen te drinken geven;  
3. De naakten kleden;  
4. De vreemdelingen opnemen in Uw huis;  
5. De zieken bezoeken;  
6. De gevangenen bezoeken;  
En de zevende komt uit het Bijbelboek Tobit: 
7. De doden begraven.  
 
Hoe kijken we terug op het jaar van Barmhartigheid?  
Moeten we nog vragen: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of 
dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we 
U geholpen?” Gelukkig zijn wij, als wij ons zelf kunnen vinden in Zijn 
antwoord.  
De Heer zei: “Ik verzeker jullie, ALLES wat je voor één van deze minste 
broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”.  
Ja, hebben we dat gedaan. Soms zonder dat we er erg in hadden. 
Dus, was het voor U ook mooi, om dat te mogen ervaren.  
‘Geloof’waardig jaar is dan dat Jaar van Barmhartigheid.  
Geef het door, deel het verder met de mensen om ons heen en laat het 
antwoord van de Heer, het ‘Barmhartigheid zijn’, grenzeloos zijn. Steeds 
weer opnieuw, iedere dag weer. 
 
Een ‘Barmhartige’ groet mede namens de Pastoraatgroep,  
Papi Lourens.  
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Nogmaals: Belangrijke Medeling!! 

 
We willen u er graag op wijzen dat de e-mailadressen van de Felicitaskerk 
gewijzigd zijn. Voor alle e-mailadressen geldt dezelfde wijziging nl 
……@felicitasparochie.nl is gewijzigd in …..@felicitaskerk.nl.  
De namen van de werkgroep voor de @ is ongewijzigd gebleven. 
Alleen het parochieblad is niet meer bereikbaar onder die naam.  
Dat is voortaan kerkblad@felicitaskerk.nl  
 
Hieronder als voorbeeld de wijzigingen van de 4 meest gebruikte  
e-mailadressen: 
 
secretariaat@felicitasparochie.nl is nu secretariaat@felicitaskerk.nl  
 
beheercommissie@felicitasparochie.nl is nu beheercommissie@felicitaskerk.nl  
 
pastoraat@felicitasparochie.nl is nu pastoraat@felicitaskerk.nl  
 
parochieblad@felicitasparochie.nl is nu kerkblad@felicitaskerk.nl 
 
Wanneer u uw bericht naar het oude adres stuurt, wordt dit nog automatisch 
doorgestuurd en krijgt u een berichtje dat het gewijzigd is. 
We raden u wel aan om uw adresboek in uw emailomgeving zo snel mogelijk 
aan te passen want het automatisch doorsturen houdt binnenkort op. 
 
Mocht u nog vragen hebben laat het ons dan weten. 
 
Met vriendelijke groet, Beheercommissie 

 

mailto:kerkblad@felicitaskerk.nl
mailto:secretariaat@felicitasparochie.nl
mailto:secretariaat@felicitaskerk.nl
mailto:beheercommissie@felicitasparochie.nl
mailto:beheercommissie@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitasparochie.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
mailto:parochieblad@felicitasparochie.nl
mailto:kerkblad@felicitaskerk.nl
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Activiteitencommissie Voedselbank 
 
Sintactie 
 
Binnenkort scheept de Sint en z’n Pieten zich weer in om naar ons land te 
vertrekken. Ook deze keer willen ze rond en op 5 december ’16 weer zoveel 
mogelijk mensen en vooral ook kinderen verwennen.   
 
Helaas kunnen ze dat al een aantal jaren niet meer alleen. Door de 
wereldwijde crisis is de voorraad in het cadeaupakhuis van de Sint namelijk 
aardig geslonken. Daarom roept hij ook dit jaar weer de hulp in van de 
Activiteitencommissie van de Voedselbank zodat hij de kinderen niet teleur 
hoeft te stellen. 
 
Wilt u ons s.v.p. helpen hierbij en een cadeautje van €. 7,50 - €. 10,00 voor de 
Sint te kopen? Met cadeaubonnen en/of geld is Sint ook erg blij. Binnenkort 
kunt u na de viering/dienst in uw kerk een kaartje meenemen met daarop de 
leeftijd van een jongen of een meisje waarvoor een cadeau wordt gezocht. 
Wanneer u aan dit verzoek gehoor geeft maakt u de Sint, maar bovenal ook 
een kind gelukkig. Alvast onze dank voor uw hulp. 
 
Supermarktactie 
 
De Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse e.o. heeft hulp 
nodig bij de supermarktactie welke ze op vrijdag 9- en zaterdag 10 december 
’16 organiseert.  
Lijkt het u iets om gedurende een tijdsblok van 2,5uur in een supermarkt te 
staan om lang houdbare levensmiddelen in te zamelen? Reageer dan snel. 
Alle hulp is welkom!. De werkzaamheden bestaan uit flyeren bij de ingang en 
het in ontvangst nemen van de gedoneerde levensmiddelen bij de uitgang. 
Het gaat om de supermarkten in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland. 
Lijkt het u iets om deel uit te maken van een team van zo’n 250 vrijwilligers 
dan ziet de Activiteitencommissie uw opgave onder dank tegemoet. Dat kan 
via supermarktactie@vvds.nl of na 19.00 uur via 0181 662161.  
 
Budgetmaatjes: Nee zeggen, het blijft moeilijk. 
 
Heeft u dat ook wel eens? Emotioneel vind je wel dat je ja moet zeggen. 
Rationeel kun je echter geen kant op en wordt het nee. Je wordt heen en 
weer geslingerd.  
 
Best ingewikkelde vragen waar we misschien allemaal wel eens voor staan. 
Hoe voel je je dan? Wat doet het met je? Bij Budgetmaatjes staan we helaas 
regelmatig voor deze keuze. Na de vakantieperiode zijn er best veel nieuwe 

mailto:supermarktactie@vvds.nl
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aanvragen. Te veel zelfs. De problemen welke bij deze hulpvragers spelen 
worden ook steeds aangrijpender. Je probeert zo veel mogelijk van hen te 
helpen door een maatje aan de hulpvrager te koppelen. Op een gegeven 
moment kom je echter op een punt dat je nee moet zeggen. Nee, omdat alle 
maatjes bezet zijn. Veelal met meerdere hulpvragers. Mensen die de hulp 
soms meer dan nodig hebben kunnen nog slechts op een wachtlijst. 
We zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe maatjes. Kun je logisch 
nadenken, kun je ook in moeilijke situaties de rust bewaren, kun je dingen 
van je af zetten, wil je een luisterend oor voor mensen zijn en heb je 
daarnaast ook nog enig financieel inzicht? Dan zoeken we jou! 
 
Lijkt het je iets om budgetmaatje te worden, neem dan snel contact met ons 
op. Bel 06 27146876 (s.v.p. na 17.15uur) of mail naar 
budgetmaatjes@vvds.nl 
 
Budgetmaatje, niet het gemakkelijkste vrijwilligerswerk. Je staat er echter 
niet alleen voor. Naast een opleiding kun je altijd een beroep doen op je 
coördinator.  
 
Helpt u ons zodat we wat minder vaak tegen mensen te hoeven zeggen dat 
we hen nu even niet kunnen helpen? Want nee zeggen, het blijft moeilijk. 
 

“24 uur voor de Heer” in het weekend van 19/20 november a.s. 
 
In het weekend van 19/20 november a.s. viert de Katholieke Kerk het feest 
van Christus Koning en hierbij sluiten we het liturgisch jaar af.  
Op dezelfde zondag 20 november a.s. sluit de Kerk “Het heilig jaar van de 
barmhartigheid” af die paus Franciscus vorig jaar plechtig heeft geopend.  
 
Gedurende het  hele jaar werden in onze parochie diverse activiteiten 
gehouden. Daarmee lijkt het de pastores zinvol om het heilig jaar af te sluiten 
met de actie “24 uur voor de Heer”. Deze actie wordt gehouden voor de hele 
parochie in de bedevaartkerk in Brielle aan De Rik 5.                                             
De actie begint zaterdag om 17.00 uur met het lof en uitstelling van het 
Allerheiligste en we eindigen 24 uur later met de vesper. Gedurende dit 
etmaal zullen diverse activiteiten plaats vinden. Daarvoor verwijs ik u naar 
de dagagenda die in dit blad is gepubliceerd en op de website van onze 
parochie en lokale geloofsgemeenschappen.  
U bent van harte welkom om deel te nemen aan een of meer activiteiten 
gedurende deze 24 uur. 
 
Pastoor Stefan Bladowski 
 

mailto:budgetmaatjes@vvds.nl
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Programma 24 uur voor de Heer.  
 
19 / 20 november 2016   
17.00 – 17.00 uur 
Bedevaartkerk, Rik 5 te Brielle 
 
17:00-17:45 Lof met uitstelling Allerheiligste 
17:45-18.45 Stille aanbidding + mogelijkheid tot sacrament van de biecht 
19:00-20:00 Eucharistieviering 
20:00-20:30 Koffie / thee 
20:30-22:00 film Des hommes et des Dieux 
22:00-23:00 Korte pauze 

Bezinnende nabespreking film  
Pater Mark-Robin Hoogland C.P. 

23:00-24:00 Taizé liederen inoefenen + Taizé viering 
24:00-07:00 Aanbidding Allerheiligste Met op elk heel uur een tekst ter 

meditatie. 
07:00-07:45 Rozenkrans van barmhartigheid + stille aanbidding 

Dienaressen van de Heer en Maagd van Matara uit Den Haag 
07:45-08:15 Getijde gebed 
09:15-10:15 Gelegenheid tot sacrament van de biecht 
10:30-11:30 Eucharistieviering + Kindernevendienst 
11:30-12:00  Koffie en ontmoeting 
12:00-12:45 Bidden voor kinderen en ouders van kinderen Zusters Maria 

Stella Matutina uit Dordrecht 
14:00-15:00 Rozenkrans  
15:00-16:00 Kruisweg  
16:00-17:00 Vesper + afsluiting 
 
- Tijdens de 24 uur kunt u een meditatieve wandeling doen met als thema; 
Barmhartigheid. 
- Tussen 24.00 – 7.00 uur zal er elk uur 10 minuten een bezinnend 
gebedsmoment zijn. De rest van het uur is er stilte en aanbidding 
- Tijdens de aanbidding van 24.00 – 7.00 uur zal er in de rondgang, op een 
groot scherm, een bezinnende meditatie zijn rond de Kruiswegstaties.  
U kunt daar individueel aan deelnemen. 
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(bijna) Gratis aangeboden 
 
Wat Koffiedrinken met een gezellige groep vrouwen en daarna 

koorrepetitie onder de bezielende leiding van Jan Pieter Baan. 
 
Wanneer Iedere woensdag in de even weken van 09.30 uur tot 12.00 

uur. De zangrepetitie is van 10.30 uur tot 12.00 uur 
 
Waar  In de Schaapskooi en de kerk. 
 
Voor wie Iedere dame die wil zingen. 
 

Doel Het dameskoor heeft als doel de muzikale begeleiding te 

verzorgen bij begrafenissen, huwelijken en diensten in de 

Felicitaskerk. 

 

Contact Bij interesse kunt u contact opnemen met Marga van Hout 

0181-621613 
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Bericht over het voortbestaan van het Kerkblad 
 
Het kerkblad dat u nu in uw handen heeft, is gratis gedrukt. Deze service 
wordt ons al jaren gegeven door drukkerij Quadraat. Helaas komt hier per 1 
januari a.s. een einde aan en moet ook onze kerk gaan betalen voor de kosten 
die met het drukken zijn gemoeid. 
We begrijpen de beslissing van Quadraat en zijn oprecht blij geweest met 
deze jarenlange sponsoring.  
 
Natuurlijk krijgt u vanaf 2017 nog steeds de mogelijkheid om dit blad te 
lezen want wij willen u op de hoogte blijven houden met allerlei informatie. 
Maar tegenwoordig zijn er wel meerdere mogelijkheden om u van informatie 
te voorzien. 
Daarom willen we in het kerkblad van januari a.s. een enquête houden onder 
de lezers. We zijn namelijk wel benieuwd of u het blad digitaal wil 
ontvangen, dat scheelt behoorlijk in de kosten. Misschien bent u wel bereid 
om het blad tegen betaling te blijven ontvangen?  
 
We zijn nu druk bezig om een goede enquête samen te stellen. Daar is 
natuurlijk wat tijd voor nodig en komen hier in januari a.s. op terug.  
 
Denkt u intussen vast na over de 2 vragen die hier gesteld werden? 
 
Met vriendelijke groet, 
De beheercommissie 
 
Einde Jaar van Barmhartigheid 
 
Vanaf het begin van het jaar hebben wij in onze kerk veel aandacht 
geschonken aan de verschillende werken van barmhartigheid. 
Elke maand werd er in de voorbeden gebeden voor de bedroefden, de zieken, 
de hongerigen, de mens die dorst heeft, de gevangenen, de vreemdelingen 
etc. Ja, elke maand werd het ook zichtbaar gemaakt op het kleine tafeltje 
voor de lezenaar. Prachtig werk van de lectorengroep die dit allemaal 
hebben uitgewerkt en ondersteund. Fijn dat we met elkaar zo de vieringen 
vorm en inhoud mogen geven. Met het laatste werk van barmhartigheid: 
 ”De doden begraven” sluit dit bijzondere jaar. Laten we de woorden uit het 
evangelie van Matheus niet vergeten:  “Ik wil liever barmhartigheid dan 
offers”, en het Jaar van Barmhartigheid dat Paus Franciscus had uitgeroepen, 
heeft zeker geleefd in ons hart. 
 
De pastoraatgroep. 
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Interview met Jeanne en Jacques Plompen 
 
Afgelopen week had ik een gesprek met Jeanne en Jacques Plompen 
Zij zijn voor iedereen wel bekende personen. 
 
Jacques is geboren in Rotterdam, op “Zuid”. Zijn ouders kwamen uit Brabant 
en Jacques voelt zich eigenlijk ook wel een Brabander. 
Hij heeft een broer en een zus en zijn ouders hadden een kruidenierswinkel. 
Als kind behoorde hij bij de Franciscusparochie. 
 
Jeanne is geboren in Wassenaar en komt ook uit een middenstandgezin.  
Haar ouders hadden ook een kruidenierswinkel en Jeanne heeft tot haar 
trouwen hierin ook meegewerkt. Ook had haar vader er een melkwijk bij. 
Het was vroeger ook vanzelfsprekend dat je meewerkte in de zaak. 
Jeanne komt uit een gezin van 6 kinderen, 4 broers en een zus. Toen Jeanne 
ging trouwen moest haar zus ook haar baan opgeven en thuis komen helpen. 
 
Zij zijn ook in Wassenaar getrouwd in de oude St. Jozefkerk, de parochie  
waar Jeanne toen behoorde.  
 
Jeanne en Jacques hebben een dochter en zoon en ook 5 kleinkinderen  
en 3 achterkleinkinderen. 
 
Zij zijn in 1961 in Spijkenisse komen wonen en onlangs al weer 55 jaar 
getrouwd. Jacques heeft gewerkt bij de Shell op de raffinaderij en mocht met 
56 jaar met vervroegd pensioen. Dat is nu 24 jaar geleden en omdat hij 
binnenkort 80 jaar wordt, gaat hij ook stoppen met zijn taken in de kerk.  
 
Zij zijn ook al 55 jaar lid van onze kerk. 
Vanaf het begin zijn zij, met nog enkele anderen, actief in de 
geloofsgemeenschap. 
Jacques werd al gauw benaderd om lector te worden en Jeanne ging (met de 
kinderwagen) de gezinsbijdrage/parochiebijdrage ophalen en sindsdien zijn 
zij actief gebleven. 
 
Jacques heeft in al die jaren bijna alles wel gedaan wat je kan doen als 
vrijwilliger in onze kerk, lector – financiële administratie en penningmeester 
– collectegeld tellen, met anderen samen – in het parochiebestuur gezeten – 
schoonmaken van de kerk met de boenmachine (wordt nu door de 
Vietnamese en Filipijnse parochianen gedaan) en niet te vergeten sinds zijn 
vervroegd pensioen ook koster in de kerk, waaronder de uitvaarten (want 
hij was toch thuis, vertelde hij). 
 



14 
 
 

Hij heeft in september 2009 daarom ook de Pauselijke onderscheiding  
Pro Eclesia ad Pontifice  gekregen voor zijn inzet in onze kerk. 
 

Jeanne 
combineerde 
het helpen in de 
kerk met haar 
gezin. Bracht 
uiteraard ook 
het 
parochieblad, 
nu kerkblad 
rond op Noord 
en onderhield 
zo ook de 
contacten met 
andere 
parochianen die 

op Noord woonden.  
Dit doet zij nu nog, maar het zijn er nu niet meer zoveel. 
In ons kerkgebouw is zij ook te vinden voor de schoonmaak en het verzorgen 
van ons kopje koffie of thee na de zondagsviering. 
Op de vraag waarom zij dit altijd hebben gedaan, is het antwoord; ach, je wil 
toch altijd iemand helpen. Dit hoort ook bij kerk zijn. 
Het was niet altijd dat er werd geholpen in de kerk, maar ook als iemand, 
door omstandigheden snel moest verhuizen, ging Jacques met nog meerdere 
parochianen helpen met verven, behangen etc. Dit was ook altijd erg gezellig 
en ik was toch thuis, was zijn reactie. 
 
Een favoriete heilige hebben zij niet zo, maar als wij er op doorpraten, blijkt 
dat Maria, als moeder van God, hun erg dierbaar is. 
Ook wordt de H. Antonius nog wel eens aangeroepen als zij iets kwijt zijn. 
Kortgeleden is moeder Theresa heilig verklaard en voor die gelegenheid 
gingen zij naar de Kathedraal waar een viering was. 
 
Jeanne en Jacques gebruiken de bijbel als leidraad voor hun leven, maar het 
is niet zo dat zij een specifiek verhaal hebben uit de bijbel. 
 
Het was een gezellig gesprek. 
Ine Korste 
  



15 
 
 

Indaiatuba, São Paulo, 20 oktober 2016 

 

Beste Paul, 

 

Dank je voor je enthousiaste en hoopvolle antwoord op mijn vorige brief. 
Wat fijn om te zien dat de Felicitasgemeenschap de Adventsactie vol gaat 
inzetten voor het project van de parochieschool Santa Rita voor “Sponsoring 
van beurzen voor kansarme kinderen”.  
Laat ik voor de duidelijkheid op jouw verzoek de belangrijkste gegevens 
rondom het project van de School Santa Rita nog even aangeven. Het gaat 
om: 
- kleuterschool voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar; 
- onderwijs van de 1ste fase van het basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 
en met 10 jaar.  
De school telt op dit moment ongeveer 100 leerlingen waarvan 20 leerlingen 
een hele of gedeeltelijke beurs ontvangen! Een beurs op jaarbasis kost op de 
begroting van de school in Braziliaanse Reaal tussen de 3.500,00 
(kleuterschool) en 7.000,00 (basisschool) (rond de € 1.000,00 en 2.000,00). 
Door de huidige financiële crisis in Brazilië (o.a. werkeloosheid, stijgende 
prijzen en dus minder koopkracht) is het verwerven van meer betalende 
leerlingen een extra uitdaging, waar hard door de parochie en school aan 
wordt gewerkt door publiciteit en wervingsacties. De betalende ouders van 
leerlingen vormen namelijk de financiële basis van de jaarbegroting.  
Naar draagkracht betalen ze, solidair, ook mee aan de beschikbaar te stellen 
beurzen. 
Ik heb de Santa Rita school en -parochie het ‘goede nieuws’ van jullie 
omarming van hun project gebracht. Zij zijn zo blij, want zij zien dat, door de 
getoonde solidariteit vanuit Spijkenisse, hun plan en inzet weer verder vorm 
kan worden gegeven door het aanbieden van kansen voor weer enkele 
kansarme kinderen. Het is het aanbieden van rechten om volledig kind te 
mogen zijn met vreugde, liefde, hoop en toekomst! De bijdrage die ik in juli 
vanuit Spijkenisse en de Felicitaskerk met zoveel trots heb mogen 
meenemen zorgde er concreet voor dat aan 5 kinderen extra een hele of 
halve beurs kon worden aangeboden. Voor elk van die kinderen is dat echt 
een wereld van verschil; wel of geen goede opleiding, gezinsbegeleiding en 
opvoeding, wel of niet kunnen deelnemen als volwaardige leden van de 
huidige en toekomstige samenleving! Zij ontvangen als het ware het etiket 
‘Felicitaskind’ (felicidade = vreugde, geluk) dat betekent een stralende lach 
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van vreugde en geluk op het gezicht van een kind en het hele gezin dat 
meedeelt! Een lach van een kind is onbetaalbaar! 
De solidariteit die wordt getoond door de Felicitas is een flinke steun in de 
rug en een bevestiging van de school en de parochie voor hun werk van 
Barmhartigheid. 
Ondertussen staan er bij de school en de parochie weer nieuwe kandidaat-
leerlingen op een lijst voor een beurs voor het schooljaar 2017 ( het 
schooljaar in Brazilië gaat namelijk van januari tot december). 
Er wordt hier dan ook echt vol verwachting uitgekeken naar het resultaat 
van de Adventsactie. De opbrengst van de Adventsactie maakt dus echt het 
verschil voor de toekomst van één of meer van die kinderen!  
Paul,  ik heb begrepen van jou en ook  gemerkt uit e-mails van parochianen 
dat de Adventsactie 2016 bij de parochianen leeft: geweldig!!!  
Mijn Felicitashart vult zich vol trots! De lectoren kijken uit naar nog meer 
informatie van mijn kant over het project om zo tijdens de 
weekendvieringen de parochianen te overtuigen dat hun bijdrage echt 
aankomt en volledig gebruikt wordt voor het gestelde doel: “beurzen voor 
kansarme kinderen”!  
Advent is een tijd van bezinning van ons geloof en voorbereiding op 
Kerstmis! We herdenken en beleven dan de hoopvolle verwachting en de 
geboorte van een goddelijk mensenkind, Jezus! Geboren in een arme stal: wel 
vol liefde en hemels licht! Door zijn voorbeeld en verkondiging van Gods 
liefde, door zijn leven en dood, kwam hij redding brengen voor alle mensen! 
Hij verklaarde dat alle mensen kinderen van de liefdevolle en barmhartige 
Vader zijn en roept ons met zijn ‘Blijde Boodschap’ op om met hem en in zijn 
‘Geest van liefde’ ons leven broederlijk met elkaar te delen!  
Paul, ik heb nu al een heel goed gevoel dat door jouw steun en de inzet van 
de lectoren de Felicitasgemeenschap zich weer van haar beste kant zal tonen 
en met overtuiging en van harte zal bijdragen aan de toekomst van één of 
meerdere kinderen middels een beschikbaar gekomen beurs! 
Nogmaals, Paul, doe iedereen van de Felicitas van harte de groeten van mij 
en dank allen ook namens de parochie en school Santa Rita voor jullie 
betrokkenheid in woord en daad! 
Alle goeds en Gods zegen! 
 
Francisco vanuit Brazilië 
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Eerste H. Communie op 14 mei 2017  
 
Op 26 oktober was de informatieavond voor de ouders van de kinderen die 
hun Eerste H.Communie  willen ontvangen in 2017. 
0p 9 november zullen wij starten met de voorbereiding voor de 1e H. 
Communie, het thema op die avond is “Samen beginnen”.  
Samen beginnen wij met het kind en een ouder. 
  
Voor de kinderen worden er 8 bijeenkomsten verzorgd. 
Voor de ouders zijn er twee ouderavonden. Na de viering van de Eerste 
Communie sluiten we het project af met een ouder- en kindavond. 
 
De voorbereiding vindt plaats aan de hand van project “ Blijf dit doen”.  
De kinderen krijgen opdrachten mee om thuis aan verder te werken.  
We verwachten dat de ouders samen met hun kinderen aan deze opdrachten 
werken.  
 
Deze voorbereiding wordt verzorgd door een werkgroep van parochianen en 
pastor Desiree Buhler. De voorbereiding vindt plaats in de Felicitaskerk, 
beneden in de Schaapskooi.  
Wij zijn dit jaar gestart met 10 kinderen. Omdat de groep niet groot is, zullen 
wij1 viering houden. 
 
Werkgroep gezinscatechese  
Lia Vogelaar, Marlies Veldhuijsen, Mavis Trustfull – Dongor, Desiree Buhler 
en Helene Jaoude 
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Bestuur van Nicolaas Pieck en Gezellen 

Namen van de bestuursleden van het Bestuur van Nicolaas Pieck en Gezellen. 
 
Pastoor S.F. Bladowski   Voorzitter 
Hr. Vic Blomjous  Vice-voorzitter (H. Willibrordus, Rhoon) 
Mevr. Els Boender   Secretaris (H. Willibrordus, Rhoon) 
Hr. Cor van Steijn  Penningmeester ad interim  

(Bisdom Rotterdam) 
Hr. Igor Banusic   Lid Gebouwen (Felicitas, Spijkenisse) 
Hr. Dennis Borsboom  Lid Communicatie (Antonius van 

Padua, Hellevoetsluis) 
Mevr. Shirley Blanken  Lid (Maria en Johannes onder het 

kruis, Hoogvliet) 
 
Heeft u vragen of mededelingen voor het bestuur wilt u deze dan mailen 
naar: secretariaat@hhnicolaaspieckengezellen.nl 

 
 
Dankbetuiging.  
 
Boxtel: 14-10-2016 
 
Beste mevrouw Stom, 
 
Heel hartelijk dank voor uw inzet en die van uw team bij de inzameling van 
kleding en schoenen. Mede dankzij u kunnen we projecten blijven 
ondersteunen voor mensen in nood.  In de laatste actieperiode heeft uw 
inzamelpunt 350 kg textiel ingezameld. Daar zijn we ontzettend blij mee. Wij 
hopen van harte dat u de komende actieperiode weer in wilt zamelen.  Door 
uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen 
weer hoop op een betere toekomst.  Zo zijn we samen goed voor elkaar.  
Nogmaals onze hartelijke dank! 
 
Team Sam’s kledingactie.   

mailto:secretariaat@hhnicolaaspieckengezellen.nl
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Kerstmarkt 2016  

We kunnen bijna gaan 
aftellen tot de kerstmarkt 
van 11 december. Een 
heleboel spullen (voor de 
kerst maar ook boeken/cd, 
puzzels etc.) staan al klaar. 
En er is nog een keer de 
gelegenheid om spullen in 
te leveren in de 
schaapskooi op 6 december 
van 19.00 uur tot 21.00 
uur. We hopen dat het weer 
een gezellige kerstmarkt wordt en zien u graag de 11e  na de viering van 
10.30 uur.  

Verder zijn we achter de schermen al volop bezig met de voorbereiding van 
de Fancy Fair op 20 mei 2017. We hopen op deze dag weer een gezellig feest 
te houden, maar ook een mooie opbrengst te realiseren. En voor die mooie 
opbrengst is de loterij erg belangrijk. Daarom zijn wij dringend op zoek naar 
iemand die de organisatie van de loterij op zich wil nemen. Hij/zij hoeft 
het wiel niet uit te vinden. Er is vorig jaar door Francisco een mooi draaiboek 
gemaakt waarin alles duidelijk wordt uitgelegd.  
Hebt u interesse of vragen neem dan gerust contact op met een van ons.  

 

Met vriendelijke groet 
Marijke Walraven: 633325, Henk den Breejen: 635110, 
Thea van Heijningen: 614844, Jim Cabrie: 612478,  
Robert van Kints: 643097, Elly Hoorens: 643265 
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Kidzactive 
 
In mei 2013 heb ik vrijwilligerswerk 
gedaan in Ghana, Afrika. Een 
bijzonder mooie ervaring.  
Ik ben twee weken werkzaam 
geweest op de Kidz Active School. 
Een school die door- donaties van- 
vrijwilligers draaiend kan worden 
gehouden. 
Zodra ik het zandpad op kwam 
lopen, stroomden er uit alle lemen 
hutjes kinderen om mij een hand te 
kunnen geven. Met elkaar liepen wij 
naar de school. Meisjes van 10 jaar 
dragen de zorg van hun broertjes 
en/of zusjes.  
Het minimale bezit dat zij hebben, 
delen de kinderen met elkaar. Een 
mooi gegeven.  
Ik heb nog steeds contact (internet) met de organisatie én de Ghanezen  
die veel voor de school doen.  
 
Iris Boog 
 
Dit wordt het doel voor de tweede collecte op 26 en 27 november 2016.  
Met het geld kan veel worden gedaan. Hierbij valt te denken aan: 
- waterrekeningen betalen 
- lesmateriaal aanschaffen 
- inrichting klaslokaal; stoelen, banken, e.d. 
- schoolgeld voor kinderen 
- bouw van nieuwe lokalen 
- ingrediënten voor de maaltijden 
- medicijnen 
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.kidzactive.nl 
 
  

http://www.kidzactive.nl/
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Koor Zonder Naam nieuws 
 
KZN heeft inmiddels zijn (of is het haar?) 25 jarig jubileum gevierd en gaat 
met 27 leden zingend naar de volgende mijlpaal. Veel felicitaties luidden: op 
naar de 50! Niets is onmogelijk, maar de oudste leden zouden dan 105 jaar 
zijn. Ondergetekende, als dirigent 96. Tegen die tijd zou een naamswijziging 
van KZN naar KMR (Koor Met Rollator) van toepassing zijn. Maar met vers 
bloed en een stukje verjonging in de gelederen zou het koor een prima 
toekomst hebben. 
 
Dat brengt mij op het tweede nieuwtje:  
Zoals bekend heeft het koor 25 jaar gerepeteerd in de Geervlietse Onze-
Lieve-Vrouwekerk. Dit was echter voor de RK gemeenschap Geervliet niet 
meer te faciliteren. In overleg met het bestuur van de Felicitas bleek de 
dinsdagavond nog beschikbaar in Spijkenisse en waren wij van harte 
welkom om die leemte te vullen. Sinds 6 september jl. hebben wij met 
dankbaarheid gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Het voelt als een 
warm bad en als tegenprestatie zullen wij uiteraard vaker te horen zijn in de 
vieringen. 
 
Dit is weer een mooi bruggetje naar het volgende: 
Iedereen uit de Felicitas parochie, die bij ons wil zingen, maar Geervliet net 
iets te ver uit de route vond liggen; de afstand is nu geen belemmering meer.  
Kom op sopranen, alten, tenoren en baritons/bassen. Wij zijn op zoek naar 
jullie en jullie weten ons nu te vinden. Elke dinsdagavond tussen 20.00 en 
22.00 uur repeteren wij in de Felicitas. ‘Ik kan niet zingen’ is een veel 
gehoord excuus. Wanneer je kunt praten heb je werkende stembanden.  
 
Zingen leren wij je wel. Van harte welkom! 
 
Hans van Hoorn 
Dirigent Koor Zonder Naam 
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Familieberichten 
 

Overleden 
 
Marian Johanna (Riet) de Bruijn-Lowiessen  

 (weduwe van Theo de Bruijn)  is overleden op 9 oktober 2016. 
 Crematie heeft plaatsgevonden op 15 oktober op “De Ommering”.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot van de redactie: Verspreid in dit blad zag u enkele tekeningen van de 
kinderen die tijdens de kinderwoorddienst van 6 november jl. zijn gemaakt 
met als thema: De Hemel: geloof, vertrouwen en je laten verrassen. 
De overige tekeningen vindt u op de website: 
http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl/spijkenisse.htm  
 
  

http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl/spijkenisse.htm
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Laat je kennen 
 
Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door. 

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email: 

ledenadministratie@felicitaskerk.nl 

 
 Naam/ 
 Voornaam…………….………………………………………M/V 
   (doorhalen wat niet van toepassing is)             

 
Geboortedatum………………………………………………....... 
 
Adres....……………………………………………………………  
 
Postcode…………………………………………………………… 
 
Woonplaats....…………………………………………………… 
 
Gezinsleden:    Geboortedatum:  

  
 ............................................................................................M/V 

............................................................................................M/V 

............................................................................................M/V 

............................................................................................M/V 

  Aanvragen 

 Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 
of via pastoraat@felicitaskerk.nl waarna er met u contact zal worden 
opgenomen. 

 Voor de doop van volwassenen, 1e communie, vormsel of huwelijk kunt 
u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken 
van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen.  
Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie 
Hekelingseweg 15 te Spijkernisse. 

 Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met  
pater J Kochenko 06-45144377 

 Aanvragen misintenties: lectoren@felicitaskerk.nl of 
tel. Frans Pieterse 0181-641242 of 
pastoraat@felicitaskerk.nl of  
tel. Angele de Vette 0181-644159 

 Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan.  
Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn.  
U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar  
0181 – 638109 en de voicemail inspreken.  
E-mail: pastoraat@felicitaskerk.nl  

mailto:ledenadministratie@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
mailto:lectoren@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
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Pastorale team: 

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724 
Pater J.Konchenko tel. 06-45144377 
  
Beheercommissie 
Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 

uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Igor 

Banušic. E-mail: beheercommissie@felicitaskerk.nl  
 
Pastoraatgroep 
 Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helene 

Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitaskerk.nl  
 
Secretariaat 
Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk en elke woensdagochtend 

open. telefoon (0181) 638109 b.g.g.  voice-mail inspreken. 

E-mail: secretariaat@felicitaskerk.nl internet: www.felicitaskerk.nl 
  
Koster van de Felicitaskerk 
Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904 
  
Kerkblad 
Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.  

Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk 

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171  
 
Financiën 
ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075  

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389 

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse 
 
Vieringen 

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 

(metrohalte Heemraadlaan) 
 
Parochiale Caritas Instelling (PCI) 

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –  

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506 
 
Kopij: 

Kopij voor het kerkblad nr.4 jaargang 2016-2017 moet op maandag 5 dec. 2016 voor 19.00 uur 

binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: kerkblad@felicitaskerk.nl 

 

Nov. 2016 nr. 3 

 

 

 

mailto:beheercommissie@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
mailto:secretariaat@felicitaskerk.nl
http://www.felicitaskerk.nl/
mailto:kerkblad@felicitaskerk.nl

