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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 

   
 

Vrijdag 26 januari 
 16.00 uur Gebedsviering in Hart van Groenenwoud 
  Voorganger: ds. K. Waterlander 
   
Weekend 27 en 28 januari Vierde zondag door het jaar 
1e collecte:  eigen kerk 
2e collecte: (zilveren schaal) Vrede voor de Stad 
Lezingen: Deut. 18, 15-20    1 Kor. 7, 32-35     Mc. 1, 21-28 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: Pastoor H. Smulders  
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: pastoor H. Smulders 
  Koor: Anima Mea 
 
Weekend 3 en 4 februari Vijfde zondag door het jaar 
Collecte: eigen kerk  
Lezingen:  Job. 7, 1-4 + 6-7     1 Kor. 9, 16-19 + 22-23     Mc. 1, 29-39 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie  
  Voorganger: Mw. J. Hoedt 
  Samenzang  
Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie 
  Voorganger: Mw. J. Hoedt   
  Koor: Felicitas  
  Er is weer kinderwoorddienst 

http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746
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Vrijdag 9 februari 
 16.00 uur Gebedsviering 
  Voorganger: gereformeerde gemeente 
  Locatie:  Hart van Groenenwoud 
 
 
Weekend 10 en 11 februari Zesde zondag door het jaar 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Lev. 13, 1-2 +45-46    1 Kor. 10, 31-11,1     Joh. 1, 40-45 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: pastoor H. Smulders 
  Samenzang 
 19.00 uur Viering van Woord en Communie 
  Locatie: Geervliet 
  Voorganger: Mw. J. Hoedt  
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: pater Y. Konchenko 
  Koor: 10 Plus  
 15.00 uur Vietnamese eucharistieviering 
  Koor: Vietnamees koor 
 
 
Woensdag 14 februari   Aswoensdag 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen:  Joël 2, 12-18     2 Kor. 5, 20-6,2     Mt. 6, 1-6 + 16-18 
 19.00 uur Viering van Woord en Communie 
  Voorganger: Dhr. F. Wijnen 
  Koor: Dameskoor 
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Weekend 17 en 18 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd 
Collecte: eigen kerk  
Lezingen:  Gen. 9, 8-15     1 Petr. 3, 18-22     Mc. 1, 12-15 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater Y. Konchenko  
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater P.H. van der Veer   
 12.45 uur   Rozenkrans bidden (Engelstalig) 
 13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis) 
 
 
Vrijdag 23 februari 
 16.00 uur Gebedsviering 
  Voorganger: ds. Van Berkel 
  Locatie:  Hart van Groenenwoud 
 
 
Weekend 24 en 25 februari Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
1e collecte:  eigen kerk 
2e collecte: (zilveren schaal) PCI 
Lezingen: Gen. 22, 1-2 + 9a + 10-13 + 15-18 Rom. 8, 31b-34 Mc. 9, 2-10 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater Y. Konchenko 
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: pastoor H. Smulders 
  Koor: KZN 
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Samen verder 
 
Na het blad dat nu voor u ligt komt nog één maal een eigen kerkblad 
uit. Daarna gaan we met alle kerken uit onze parochie Nicolaas Pieck, 
over op een gezamenlijk parochieblad. We gaan dan letterlijk “Samen 
Verder”. 
Na al de jaren van samengaan, wordt er steeds meer gezamenlijk door 
alle kerken gedaan. We hebben onze jaarlijkse openingsviering in 
september. Het sacrament van het vormsel wordt al een paar jaar met 
diverse kerken gezamenlijk toegediend en zelfs met een paar kerken 
samen voorbereid. Achter de schermen gaat ook op bestuurlijke zin 
steeds meer gezamenlijk. Een belangrijk iets want het is steeds 
moeilijker om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten, in meer 
of mindere mate, voor onze kerkgemeenschap. 
Ook in onze, toch best wel actieve kerkgemeenschap is het vinden van 
vrijwilligers moeilijk. Onze jaarlijkse gemeenschapsdag, de Fancy Fair, 
zit momenteel zonder organisatie en zonder organisatie kan deze dag 
niet meer door gaan. Naast, dat dit een financiële aderlating voor onze 
gemeenschap is, zullen we ook deze drukke, vermoeiende, maar o zo 
gezellige dag moeten missen. Dit kan toch eigenlijk niet! Tijdens de 
kerstvieringen is er al een oproep gedaan voor vrijwilligers werk in de 
kerk. Wie, o wie is/zijn bereid om deze dag weer op touw te zetten? 
Deze dag weer te organiseren, zodat we weer Samen Verder kunnen 
om deze traditie van gemeenschapszin voort te zetten. 
 
Meld u aan!!! Dit kan bij een koster, lector, Pastoraatgroeplid of 
beheercommisielid of een van de adressen op de achterzijde van dit 
blad. 
 
De pastoraatsgroep
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De Stille Omgang – Iets voor U?? 
 
Elk jaar lopen in de nacht van zaterdag op zondag 
(dit jaar: van zaterdag 17 op zondag 18 maart) duizenden (katholieke) 
mensen in een stille tocht door de oude binnenstad van Amsterdam.  
De tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. 
 
Volgens de legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de 
hostie uit, nadat hem het Heilig Sacrament der stervenden was 
gegeven.  
Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende 
ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn 
kwam.  
Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende 
dag was de hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich 
twee keer. 
De tocht wordt "Stille Omgang" genoemd omdat men geen enkel 
woord spreekt vanwege het tot voor enige jaren geldende 
processieverbod in Amsterdam. 
 
Het thema voor 2018 is: Eucharistie = Leven. 
Voor informatie: info@destilleomgang.nl  
 

   
  

mailto:info@destilleomgang.nl
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Door groeien in geloof 
    
Vanaf januari 2018 organiseren we, parochie breed, avonden ter 
verdieping van ons geloof. Elke maand is er een thema. Dezelfde avond 
wordt twee keer gegeven om zoveel als mogelijk mensen de avond bij 
te laten wonen. In januari staat de Encycliek tekst van paus Franciscus 
“Laudato Si” centraal. Een toegankelijk geschreven brief over onze 
zorg, vanuit het evangelie, voor de schepping. Dhr. Jan Maassen, 
medewerker van de afd. Dienen in het bisdom Rotterdam, zal  op de 
avond een inleiding geven over de tekst van de paus. De paus roept 
ons op om te luisteren naar “de kreet van de aarde en van de armen” 
en pleit voor een “ecologische bekering”. Na zijn inleiding gaan we in 
kleine groepjes in gesprek om te bespreken hoe wij als individuele 
gelovigen en als geloofsgemeenschap onze levensstijl kunnen 
veranderen en kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. 
Zelf heb ik deze bijeenkomst al een keer mee gemaakt en het was een 
inspirerende en verrassende avond. Het was waardevol om, vanuit de 
tekst Laudato Si te kijken naar wat wij zelf kunnen doen voor de 
wereld. 
De avond wordt de eerste keer gehouden op  
donderdag 18 januari 2018 van 20.00 – 21.30 uur in Brielle. 
 
De tweede keer wordt dezelfde avond gehouden op  
dinsdag 23 januari 2018 van 20.00 – 21.30 uur in Hoogvliet. 
 
Kijkt u snel in uw agenda welke van de twee data u kunt en schrijft u 
één van de twee avonden op! Van harte welkom. 
In februari 2018 is het thema Iconen, met als inleider pastoor Dolf 
Langerhuizen, pastoor uit Den Haag. 
 
Op dinsdag 20 februari 2018 in Hoogvliet en  
op donderdag 23 februari 2018 in Brielle.  
 
Schrijft u deze ook alvast in uw agenda? 
Namens het pastorale team, Desiree Bühler 
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Caritas Banneux N.D.  

  
 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten naar Banneux plaats: 
 
**  Een één-daagse bedevaart op zaterdag 9 juni 2018. 
   kosten slechts €55.- 
 
**  Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van  
           vrijdag 11 mei t/m dinsdag 15 mei 2018. 
   kosten slechts € 265.-  
                                 
**  Een twee-daagse bedevaart op 26 en 27 mei 2018. 
   kosten slechts €120.- 
 
Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u 
contact opnemen met bovenstaande personen. 
  

Dhr. G.J. de Bruijn 
Polderweg 12 a 
2493 ZA ‘s Gravenhage 
tel: 070 3205872 
e-mail: 
gerard.debruijn@planet.nl 

Bisdom Rotterdam. 

voor de bedevaarten:  
Mw. A.W. Opstal 
Westlaan 62 
2641 DN Pijnacker  
tel: 015 3693148. 
e-mail: 
paula_opstal@hotmail.com 
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Nieuwjaarsreceptie 2018 
 
Vorig jaar was er 
een spontaan idee 
in de 
Pastoraatgroep, 
om een 
Nieuwjaars-
receptie te 
organiseren voor 
de parochianen op 
7 januari. 
 
Na de viering was het erg gezellig in de Schaapskooi. Na het 
gebruikelijke kopje koffie/thee met koekje, dit verzorgd door de 
koffiedames, waren er veel loempia's en andere warme hapjes. De 
Vietnamese gemeenschap in onze parochie heeft ons verwend met 
deze lekkernij. 
Hierbij kon je een 
lekker glaasje wijn, 
fris of bier krijgen. 
Het was erg gezellig 
en iedereen maakte 
hiervan gebruik om 
elkaar de goede 
wensen te geven. 
Ook pastoor 
Smulders maakte 
met iedereen een praatje, wat erg werd gewaardeerd. 
 
Wij willen dit volgend jaar herhalen. 
Ine Korste 
Pastoraatgroep 
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Iconen: vensters op de eeuwigheid 

Dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari om 20.00 uur zal Dolf 
Langerhuizen een inleiding houden over iconen.  Deze inleidingen 
worden gehouden aan de Parelvisserstraat 131 te Hoogvliet (20 
februari) en aan de Nobelstraat 22 te Brielle (22 februari). Hij doet dit 
aan de hand van beeldmateriaal en enkele iconen die door hem zijn 
geschilderd.  

Dolf Langerhuizen (1963) is pastoor van de parochie Maria Sterre der 
Zee in Den Haag; daarnaast is hij regelmatig celebrant (voorganger) in 
Byzantijnse liturgievieringen. Hij schildert ook iconen. Zijn blijvende 
belangstelling voor het Oosters christendom, haar theologie, liturgie 
en iconen zijn bij hem gewekt in de tijd dat hij theologie studeerde in 
Utrecht. In onze tijd is er toenemende belangstelling voor iconen. Dat 
is niet verwonderlijk in een samenleving waar het beeld alles 
overheerst. Niet het horen, maar het zien staat centraal in onze cultuur. 
Dat heeft ook invloed op onze beleving van het christelijk geloof. Meer 
dan ooit zoeken we naar beelden bij de oude woorden en verhalen. De 
huidige belangstelling voor iconen komt dan ook niet uit de lucht 
vallen. Iconen fungeren in onze tijd, waarin zoveel woorden hun diepe 
betekenis niet meer lijken te kunnen overbrengen, als vensters naar 
de eeuwigheid. En als zodanig zijn ze ook van oudsher bedoeld. 

De iconen werden vanaf het begin volgens vaste regels geschilderd. In 
de traditie van het schilderen van iconen hield men zich aan 
overgeleverde voorbeelden, die nauwgezet nageschilderd moesten 
worden. Die oerbeelden van de personen zag men als de meest 
getrouwe afspiegeling van de heilige. Door de overeenkomst met het 
oertype kon de heilige naar de gelovige schouwen en werd het 
schouwen van de gelovige van de eeuwigheid mogelijk. Het schilderen 
van iconen is dan ook niet zozeer kunst als wel getrouwe en gelovige 
nabootsing. De toewijding en inspiratie werd dan ook altijd 
vormgegeven door een gebed voor het schilderen. Er waren echter 
altijd iconenschilders, die meer dan anderen erin slaagden het 
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mysterie te benaderen door hun wijze van schilderen van de 
gestileerde figuren. Zij vonden dan navolging in kloosters en 
iconenscholen. Veel iconenschilders waren trouwens monniken, 
omdat het schilderen van iconen een intensieve inzet vereiste, 
vergelijkbaar met het kalligraferen van teksten. Het gebruik in kerk en 
huis vindt vooral plaats in de oosters-orthodoxe traditie. Iconen 
worden begroet bij binnenkomst in kerk en huis. Ze hebben een 
centrale en belangrijke plaats. 

Ook westerse Christenen, zowel katholieken als protestanten, tonen in 
toenemende mate belangstelling en openheid voor iconen. Ze plaatsen 
een icoon in eigen huis. Veel kerken hebben iconen aangeschaft. Er 
zijn overal in West Europa regelmatig iconententoonstellingen. Er zijn 
vele boeken over iconen in omloop. Iconen schilderen is voor ieder die 
dat wil, mogelijk. In veel grote steden zijn er cursussen, waar het 
vervaardigen en schilderen van iconen geleerd kan worden. Iconen 
raken nu ook de harten van westerse christenen. Ook nuchtere 
Nederlanders, ervaren iconen in toenemende mate als vensters op de 
eeuwigheid. 

Pastoor Hans Smulders 
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Bezoekgroep De Hartelborgt 
 
Veel jongens in de Hartelborgt voelen zich tekort gedaan door de 
samenleving, zijn soms ook boos op de maatschappij, ze zijn niet trots 
op wat ze hebben gedaan, ook al praten ze daar soms met enige branie 
over. Ze maken zich ook zorgen over de toekomst: wie zit er op mij te 
wachten als ik straks weer buiten ben? Ze hebben veel vragen. Vragen 
waarmee je soms niet goed in de leefgroep terecht kunt. En dan is het 
fijn dat er iedere maand een aantal vrijwilligers langs komt. Ze komen 
er voor jou, niet omdat ze er hun geld mee verdienen maar gewoon 
voor jou om je te laten zien, dat de maatschappij je niet vergeten is, je 
niet in de steek laat.  

 
 
 
 
 
 
 

Iedere tweede woensdag van de maand bezoekt een groep 
vrijwilligers van Vrede voor de Stad De Hartelborgt van 19.00 tot 
20.30 uur. In groepjes van twee gaan we naar een leefgroep om een 
praatje te maken, soms over heel gewone dingen en een enkele keer 
over dingen die er in het leven echt toe doen. We spelen mee met een 
partijtje tafelvoetbal of poker en soms zitten we er alleen maar bij als 
de jongens - als gewone pubers - zitten te gamen. 
We zijn blij dat er kortgeleden een nieuwe vrijwilliger bij onze 
bezoekgroep is gekomen, en dat er weer iemand interesse toont in het 
bezoekwerk, maar we kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers 
gebruiken.  
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Namens de coördinator van Budgetmaatjes  
Preventie & Vroegsignalering, afdeling Inkomen 
 
Op 17 februari 2018 organiseert de gemeente Nissewaard samen met 
de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) voor de 2e keer  een evenement 
voor inwoners van 50 jaar en ouder over geldzaken. U wordt op een 
leuke en informele wijze geïnformeerd over onderwerpen die voor u 
van belang zijn. U komt meer te weten over uw pensioen, vakantie 
vieren van een AOW en eventueel een klein pensioen,  
wat u kunt doen als u weer wilt werken,  
hoe u met een klein budget toch gezond kunt koken, het regelen van 
een testament/nalatenschap, het belang van bewegen, omgaan met 
een tablet etc. Er staan  informatietafels klaar waar u langs kunt lopen 
en u zich kunt laten informeren over financiën, werk, veiligheid en 
gemeentelijke regelingen. En er zijn workshops waar er uitgebreider 
op een aantal onderwerpen wordt ingegaan. Deelname is gratis. Het 
evenement vindt plaats op: 
  
50+ Geld Beurs 
zaterdag 17 februari van 10.00 – 16.00 uur 
in Bibliotheek De Boekenberg 
Markt 40 in Spijkenisse 
  
Begin februari a.s. zal er meer informatie over dit evenement te 
vinden zijn op de website van de gemeente Nissewaard. 
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Spijkenisse, 1 januari 2018 

Beste Francisco, 

Graag wil ik jou, namens velen in de Felicitaskerk een geweldig en 
gezond 2018 wensen.  
Maar bij een wens alleen blijft het niet. Mede door jouw hulp bij het 
benoemen van de adventskaarsen en de goede besteding van de 
opbrengst van 2016, hebben we dit jaar nog meer bij elkaar gebracht 
voor de kansarme kinderen van de Santa Rita school in Sao Paulo. 
We hebben het bedrag van EUR 2.577,87 opgehaald.  
Ik zie je al dansen als je dit leest en als je het aan de mensen van de 
school kunt gaan vertellen. (Foto !) 
Het mooie van jouw project in Brazilië is dat 100% terecht komt bij de 
kinderen die het het hardste nodig hebben. Eerder hebben we al 
gelezen dat de school per januari 2018 ook met groep 6 kan beginnen. 
Voor Nederlandse begrippen is dat raar, want alle scholen beginnen 
bij groep 1 en gaan door tot groep 8. In Brazilië is dat helaas anders en 
veel moeilijker. We zijn er trots op dat wij een steentje mogen 
bijdragen. En we zijn ook een beetje trots op jou, dat jij dit namens ons 
kan overbrengen. 
Wij hopen dat met dit geld weer kinderen een toekomst kan worden 
geboden. Een toekomst in een rumoerig deel van de wereld.  
We hebben in je brieven gelezen dat het voor jouw familie niet altijd 
vanzelf gaat in Brazilië, maar dat jullie wel op jullie plaats zijn. Wij 
blijven jullie steunen in woord en gebed. 
Het geld wordt spoedig overgemaakt en we horen graag van je wat er 
precies mee is gedaan. 
Nogmaals de allerbeste wensen voor jou, je familie en de ouders en 
kinderen van de Santa Rita school. 
 

Met hartelijke groet, 
Paul 
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Van oud naar nieuw 2: Een nieuw parochieblad 
 
In december mochten wij u melden dat er in 2018 een nieuw 
Parochieblad verschijnt voor de gehele Parochie HH Nicolaas Pieck en 
Gezellen. Nu leest u dit nog in uw vertrouwde kerkblad maar over 
enkele maanden ontvangt u het eerste exemplaar van het nieuwe blad. 
Het streven is om eind maart de eerste editie van het Parochieblad bij 
u in de bus te laten rollen. 
 
Wij vormen met 6 kerken al bijna 8 jaar één parochie en dat we één 
zijn willen we ook met een nieuw parochieblad laten zien. Een nieuw 
blad van en voor alle parochianen, met alle belangrijke 
wetenswaardigheden van de parochie en de lokale kerken. Met nieuws 
over alle vieringen in de kerken. Met informatie van de 6 
geloofsgemeenschappen. Maar ook met belangrijke geloofsinformatie, 
een pagina voor de jeugd en nog veel meer. Het blad zal in groot 
formaat en fraai in full color worden uitgevoerd, maar de kosten 
zullen zeer beperkt blijven, mede dankzij de grotere oplage. De 
bezorging zal als vanouds verzorgd worden door vrijwilligers van uw 
eigen geloofsgemeenschap, en ook achter in de kerken zullen 
exemplaren voor belangstellenden worden neergelegd. 
 
De werkgroep Communicatie is al tijden hard aan het werk om het 
nieuwe blad voor te bereiden. Binnenkort wordt er een driekoppige 
hoofdredactie voorgesteld aan  het parochiebestuur en ook zijn voor 
de lokale pagina’s de lokale redacties gevormd. Wanneer u dit leest 
hebben deze mensen al een training gevolgd bij uitgeverij De Zalige 
Zalm om het nieuwe blad technisch te kunnen opmaken en vorm te 
geven.  
 
Wij kunnen u nog niet vertellen wat de nieuwe naam van het blad gaat 
worden want op het moment dat dit geschreven wordt is de termijn 
van indienen van een nieuwe naam nog niet verstreken. Bij het 
uitkomen van de eerste editie van het nieuwe blad zal de naam 
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duidelijk worden en de inzender van de nieuwe naam zal een leuke 
attentie ontvangen. 
In het volgende kerkblad kunt u meer informatie over het nieuwe 
parochieblad lezen.  
 
Werkgroep Communicatie NPG 
 
Soberheidslunch 18 februari. U komt toch ook? 
 
In het kader van de vastentijd die op 14 februari begint, wil de 
Pastoraatgroep op zondag 18 februari, na de viering , een 
soberheidslunch houden.  
 
Wat houdt dat in? Na de viering drinken we gewoon, zoals 
gebruikelijk, een kopje koffie/thee. Daarna houden we met z’n allen 
een lunch , die zal bestaan uit soep en wat eenvoudige sandwiches. Het 
is tenslotte een soberheidslunch. Daarbij zal thee of koffie worden 
geschonken. Tijdens deze maaltijd zullen we een DVD bekijken van de 
Vastenaktie. 
 
Wat gaat dat u kosten? Wij zullen u geen entreegeld vragen. Dus u 
kunt zo binnenlopen. Wel zullen we bij de uitgang een collecteschaal 
neerzetten. De opbrengst uit deze schaal zal gebruikt worden om de 
kosten te dekken. Wat over is gaat naar de Vastenaktie. 
 
Hoe kan ik me aanmelden? U kunt zich opgeven bij een van de leden 
van de Pastoraatgroep, of via de intekenlijst die achter in de 
kerk/Schaapskooi ligt. Dit inschrijven doen we, om een beetje inzicht 
te krijgen in de hoeveelheid die we moeten inslaan.  
Mocht u altijd worden opgehaald door iemand van de kerk of door 
Willemse en de Koning, dan kunt u die voor de terugweg afzeggen en 
regelen wij voor u dat u thuisgebracht wordt. Wilt u dit bij uw 
aanmelding ook doorgeven? 
 
Wij rekenen op een grote opkomst. 
De pastoraatgroep. 
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Bezoek van een vrijwillig(st)er namens de kerk. 
 
Wenst u bezoek te ontvangen van iemand vanuit onze Felicitaskerk dan 
kunt u dat aangeven door het secretariaat van de kerk te bellen en/of het 
antwoordapparaat in te spreken. Dan nemen zij contact op met de 
werkgroep Ouderenpastoraat, die dan weer contact met u zal opnemen 
om een geschikte dag en tijd met u af te spreken. 
 
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de Liturgische vieringen in 
onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de H. 
Communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De vrijwillig(st)er van 
het ouderenpastoraat zal u dan de H. communie komen brengen en 
samen met u bidden.  
 
U kunt voor beiden bellen met het secretariaat (0181 638109).  
 
Laat u het ook even weten als u iemand kent die ziek is, of zelfs in het 
ziekenhuis ligt. Dan zorgen wij ook voor een kaartje of een bezoekje. 
 
Dank u wel, namens de werkgroep van het Ouderenpastoraat 

 

 
 
 
  Naar de kerk gebracht worden door de vervoersgroep 
 
Wanneer u niet meer zelfstandig naar de kerk kunt komen en tóch heel 
graag een kerkdienst in de eigen kerk wilt bezoeken, dan is er binnen 
onze Felicitaskerk een vervoersgroep. Dit zijn vrijwillig(st)ers die u dan 
thuis op komen halen en ook weer na het koffiedrinken in de 
Schaapskooi veilig thuis brengen. 
Heeft u hiervoor vervoer nodig, dan graag dit wel van te voren 
aanvragen bij mevrouw Helen Jaoude telefoon 0181 623584. 
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Familieberichten 
 
 

Overleden  
 
 

 
De heer J.H.A. van Adrichem is op 2 december jl. overleden in Dirksland. De 
crematie heeft plaatsgevonden in de Ommering. 
 
Jacques Jacobs is overleden op 14 januari 2018. De uitvaart was zaterdag 20 
jan.om 12.30 uur in de kerk en Fred is de voorganger. 
 
We wensen beide families veel sterkte met dit verlies. 
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Laat je kennen 
 
Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door. 

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meldt 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 

 

  

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 Spijkenisse. 

 Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met  
De noodtelefoon 06-30 97 58 17 

 Aanvragen misintenties en doorgeven van zieken: 
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 H Smulders pastoor smulders@rk-npg.nl Pater J.Konchenko tel. 06-45144377 pastor 

Desiree Bühler pastorbuhler@gmail.com Noodtelefoon 06- 30 97 58 17 
  
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 Tom Huang. 

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. 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.2 jaargang 2018 moet op maandag 12 februari 2018 voor 19.00 uur 

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

 

Jan 2018 nr.  

 

mailto:smulders@rk-npg.nl
mailto:pastorbuhler@gmail.com
mailto:beheercommissie@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
mailto:secretariaat@felicitaskerk.nl
http://www.felicitaskerk.nl/
mailto:kerkblad@felicitaskerk.nl

