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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 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 
 
Weekend 3 en 4 maart Derde zondag van de veertigdagentijd 
Collecte: eigen kerk  
Lezingen:  Ex. 20, 1-17 of 20, 1-3 + 7-8 + 12-17 1 Kor. 1, 22-25  Joh. 2, 13-25 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie  
  Voorganger: Mw. K. Rentmeester 
  Samenzang  
Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie 
  Voorganger: Mw. K. Rentmeester   
  Koor: Anima Mea 
  Er is weer kinderwoorddienst 
 
Vrijdag 9 maart 
 16.00 uur Gebedsviering 
  Voorganger: dhr. G. van der Have 
  Locatie:  Hart van Groenenwoud 
 
  

http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746
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Weekend 10 en 11 maart  Vierde zondag van de veertigdagentijd 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: 2 Kron. 36, 14-16 + 19-23    Ef. 2, 4-10     Joh. 3, 14-21 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: W. Froger, priester 
  Samenzang 
 19.00 uur Viering van Woord en Communie 
  Locatie: Geervliet 
  Voorganger: Mw. J. Hoedt 
  Koor: KZN 
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering (gezinsviering met lezingen voor  
  kinderen) 
  Voorganger: pater Y. Konchenko 
  Koor: Kernzangers  
 15.00 uur Vietnamese eucharistieviering 
  Koor: Vietnamees koor 
 
Weekend 17 en 18 maart  Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
Collecte: eigen kerk  
Lezingen:  Jer. 31, 31-34     Heb. 5, 7-9     Joh. 12, 20-33 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: pater P.H. van der Veer 
  Samenzang  
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: pater P.H. van der Veer   
  Koor: Felicitas 
 12.45 uur   Rozenkrans bidden (Engelstalig) 
 13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis) 
 
Vrijdag 23 maart 
 16.00 uur Gebedsviering 
  Voorganger: ds. M. Meyer 
  Locatie:  Hart van Groenenwoud 
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DE GOEDE WEEK: 
 
Weekend  24 en 25 maart Palmzondag van het lijden van de Heer 
Collecte: Vastenactie (Mbala, Zambia) 
Lezingen: Jes. 50, 4-7    Fil. 2, 6-11    Mc. 14, 1-15, 47  of   15, 1-39 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering 
   Voorganger:  pastoor H. Smulders  
   Samenzang (B)  
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering  -  Gezinsviering 
   Voorganger: Mgr. Van den Hende 
   Koor: Kernzangers 
 
Donderdag 29 maart  Avondmis van Witte donderdag  
Lezingen:  Ex. 12, 1-8 + 11-14    1 Kor. 11, 23-26    Joh. 13, 1-15 (B) 
 19.00 uur Eucharistieviering met voetwassing 
  Voorganger: pastoor H. Smulders 
  Samenzang 
 
Vrijdag 30 maart Goede vrijdag van het lijden en sterven van de Heer 
Lezingen: Jes. 52, 13-53   Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9   Joh. 18, 1-19, 42 (B) 
 15.00 uur Kruisweg bidden 
  Voorganger: Mw. J. Hoedt 
  Koor: Dameskoor 
 19.00 uur Gebedsviering met Kruisverering 
  Voorganger: Dhr. F. Wijnen  
   
Zaterdag  31 maart   Paaszaterdag - Stille zaterdag 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen:  Gen. 1, 1-2,2 Ex. 14, 15-15, 1  Jes. 55, 1-11  Rom. 6, 3-11 Mc. 16, 1-8 
 19.00 uur Gebedsviering rondom Pasen 
  Locatie: Geervliet 
  Voorganger: Dhr. F. Wijnen 
  Koor: KZN  
 22.00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: pater P.H. van der Veer 
  Koor: 10 Plus 
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Zondag 1 april  Paaszondag - Verrijzenis van de Heer 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Hand. 10, 34a + 37-43     Kol.3, 1-4 of 1 Kor. 5, 6b-8     Joh. 20, 1-9 of Mc. 
16 1-7 (B) 
 10.00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: pater Y. Konchenko 
  Koor: Felicitas 
  Er is weer kinderwoorddienst 
     
Maandag 2 april   Maandag onder het octaaf van Pasen  
Collecte: eigen parochie 
Lezingen: Hand. 2, 14 + 22-32    Mt. 28, 8-15 
 10.30 uur Eucharistieviering 
  Voorganger: pastoor H. Smulders 
   Samenzang (B) 
 
Vrijdag 6 april 
 16.00 uur Gebedsviering 
  Voorganger: P. Both 
  Locatie: Hart van Groenenwoud 
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Samen verder 
 
In de voorleesbrief bij gelegenheid van het jaar van gebed zegt onze 
Bisschop: ‘Een jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door 
te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het 
gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is 
een bron voor ons geloofsleven. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke 
vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen”. 
 
Het lezen van deze woorden deed mij denken aan iets wat ik schreef in 2005. 
Toen was het jaarthema ‘Geloven in gebed’. Om de kracht van het gebed te 
belichten, gebruikte ik het voorbeeld van Jona die drie dagen in de buik van 
de walvis zat. Pas toen Jona zich radeloos voelde, verbannen in de ogen van 
Heer, begon hij te bidden. Hoe en wanneer bidden wij eigenlijk? Doen wij dit 
net als Jona, die pas op het dieptepunt van zijn leven tot bezinning kwam. Is 
het ook zo bij ons? Wenden wij ons ook alleen tot God als wij in nood zijn. Of 
als wij om vergiffenis vragen? Of zien wij het gebed ook als iets waardevols 
in rustige tijden? 
 
Het verhaal van Jona leert ons wel iets moois. Door de nood gedreven riep 
Jona vanuit zijn hopeloze situatie tot de Heer, en hij kreeg antwoord! Zijn 
gebeden werden verhoord en God beval de walvis Jona uit te spugen. 
 
De kracht van het gebed. 
 
In de toekomst zou ons gevraagd kunnen worden een laatste 
oordeelsboodschap aan de wereld te brengen. Wat zal dan ons gebed zijn? 
Wat hebben wij nodig? Wat vragen en wat willen wij? Helpt het bidden, en 
geloven wij in het gebed? Hoe gaan wij om met een situatie als die van Jona? 
 
Bijbelgroep 
 
De datums dat wij met elkaar weer over de Bijbel en geloven zullen praten 
zijn op woensdag: 28 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei.  
In goed overleg kijken we hoe en wanneer wij weer de geloofsdraad daarna 
gaan oppakken. 
 
Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt. 
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In gesprek met …….. 

 
Hans van Hoorn, 72 jaar, geboren en 
getogen in Rotterdam.  
Hans heeft 22 jaar in Geervliet gewoond en 
is daar in contact gekomen met de RK 
Gemeenschap en actief betrokken geraakt 
bij de oprichting en als dirigent van het 
Koor Zonder Naam, ruim 26 jaar geleden.  
Tot zijn 68e heeft hij in de luchtvaart 
gewerkt als luchtvaartmakelaar en de 
verhuur van zakenjets. 
Inmiddels wonen Loes en Hans alweer 13 
jaar in Spijkenisse. 
 
Hans wil je iets over je geloofsleven vertellen? 
Mijn moeder was tijdens mijn jonge jeugd de katholieke leidsvrouw. Mijn 
vader was, denk ik, wel gelovig maar absoluut niet praktiserend. Hij liet mijn 
moeder vrij in haar geloof. Hij had zelf teveel ellende meegemaakt met zijn 
moeder die de levens van veel van haar kinderen en haar eigen leven had 
vergald met haar doorgeslagen katholieke fanatisme. Mijn grootouders heb 
ik overigens nooit gekend. 
Ik zeg altijd: God is de baas van vele geloofsfilialen. Het maakt niet uit of hij 
God, Jaweh of Allah wordt genoemd. Hij is gewoon de chef! Iedereen zoekt in 
zijn/haar geloof naar zijn/haar waarheid. God is voor mij ontastbaar. Jezus 
daarentegen spreekt mij veel meer aan. Die is in een menselijk plaatje te 
vatten en is daarom herkenbaar.  
 
Hoe geef jij je geloof handen en voeten? 
In de 70er jaren heb ik met jongerenkoor Changing Church (voorheen 
jongerenkoor Kralingen van de Lambertusparochie) een aantal malen de 
rockopera Jesus Christ Superstar mogen opvoeren. Ik had de twijfelachtige 
eer daarin Judas te vertolken. Als mededirigent kende ik alle muziek en 
teksten uit mijn hoofd en Jezus begon in die periode voor mij te “leven”. 
Ben ik een goed (Rooms) katholiek? Dat durf ik absoluut niet van mijzelf te 
zeggen. Ik voel mij zeker niet Rooms. Ik mag deze Paus graag, maar de 
geschiedenis van de Grote Kerk is niet uit te wissen. Ik probeer in elk geval 
goed te zijn voor mijn medemens. Ben ik daardoor humanist? Ik probeer met 
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mijn gekregen talenten: zingen, muziek maken, arrangeren, tekstschrijven en 
dirigeren (met het daarbij horende engelengeduld) het Koor Zonder Naam 
ondanks de gemiddelde leeftijd van 72,4 jaar wekelijks een plezierige 
repetitieavond te geven. De meesten zitten al meer dan 20 jaar op KZN.  
 
Heeft Maria een speciaal plaatsje bij jou of een bijzondere heilige? 
Maria. Tja, de moeder van Jezus. Elk jaar wanneer wij de geboorte van Jezus 
weer vieren neemt zij natuurlijk een prominente plaats in. En niet alleen in 
het stalletje. Ook hier kijk ik weer met een creatieve blik naar. Wanneer je de 
muziek die rond Maria is geschreven, beluistert dan gaat er een wereld voor 
je open, al die talloze Ave Maria’s alleen al.  
Mijn favoriete heilige is St. Antonius! Wanneer er thuis weer eens wat zoek 
was geraakt en mijn moeder de kamer rondliep onder het prevelen: Heilige 
Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn ……..vind. Nou, het kon lang of kort 
duren, maar Antonius stond garant voor het terugvinden. Om maar een 
voorbeeld te noemen. 
 
Dank, Hans, voor dit gesprek en ik hoop dat men jou nu als dirigent van KZN 
zal herkennen. 
 
Jacqueline Hoedt.  
 
P.K.N. Musical: Op zoek naar Judas in de Stoep. 
 
Judas, noem die naam maar op en de beeldencarrousel begint te draaien. 
Verrader. Onbetrouwbaar. Oplichter. Geldwolf. Het zijn maar een paar 
woorden die we aan “een Judas” toedichten. En we kennen ook veel 
uitdrukkingen met het woord Judas erin. En zonder uitzondering zijn die 
allemaal negatief bedoeld: Een Judaskus, een Judasgroet, Judasgeld, Judasrol. 
Dit allesbepalende judasbeeld is eeuwenlang bevestigd. Vaak met opzet, 
misschien wel mensen eigen. Bij de dood van Jezus van Nazareth hoort een 
dader. En ook al is er historisch weinig overtuigend en definitief bewijs voor 
wat Judas al dan niet heeft gedaan, er is een zondebok nodig. Judas dus! 
 
In de 40 dagentijd zal deze musical van de PKN kerken in Spijkenisse te zien 
zijn in de Stoep (jawel) op:  woensdag 8, donderdag 9 en  
vrijdag 10 maart 2018. 
Kaarten bestellen via de website:  www.pknmusicals.nl.   
De kaarten kosten: 10,00 euro. 
Een Bijbels verhaal vanuit een ander perspectief. 

http://www.pknmusicals.nl/
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Indaiatuba, 3 februari 2018 
 
Beste Paul, 
 
Het lijkt wat laat, maar omdat ik niet eerder de gelegenheid had wens ik jou, 
je gezin en ook alle parochianen van de Felicitasgemeenschap een heel goed 
en gezegend 2018 toe! 
Het was inderdaad een grandioos feest voor mij toen ik  het parochieblad 
digitaal ontving op zondag 21 januari en voor de mensen van de Sint Rita 
parochieschool toen ik hen maandag kon gaan vertellen wat de GEWELDIGE 
OPBRENGST was geworden van de KERSTCOLLECTE namelijk EUR 2.577,87 
en bovendien ook nog eens EUR 50,00  van harte gestort op mijn 
bankrekening door een bekend echtpaar !! Zodat de totale opbrengst 
uiteindelijk komt op EUR 2.627,87. Ik heb het geld zo voordelig mogelijk 
opgenomen en de totale opbrengst in Braziliaanse munt is...Hou je vast! BRL 
10.100,00 !!!! Hoera, hoera, hoera! De basisscholen, en dus ook de Santa 
Ritaschool, zijn sinds 23 januari weer begonnen aan een nieuw schooljaar, 
wat de eerste week  uiteraard heel wat drukte met zich meebrengt. De 
pastoor, de leiding en de administratie van de school wilden beslist dat ik, in 
naam van de Felicitas kerkgemeenschap, nogmaals  langs kwam, op een 
rustiger moment,  om alle dank in ontvangst te nemen voor zoveel blijk van 
SOLIDARITEIT aan hun dagelijkse  missie voor onderwijs en 
STUDIEBEURZEN VOOR KINDEREN UIT KANSARME GEZINNEN!! Dus ben ik, 
namens jullie,  op woensdagochtend 31 januari enthousiast en heel hartelijk 
ontvangen door de pastoor, de vrijwilligers, de leraressen en de kinderen 
van de school. Ze hadden voor de gelegenheid een kaart gemaakt met het 
opschrift: WE DANKEN ALLE VRIENDEN VAN HOLLAND VOOR HUN 
WAARDEVOLLE BIJDRAGE! Wellicht kan de redactie van het kerkblad de 
groepsfoto die ik je stuur publiceren?! Daarna heb ik nog bij een kopje koffie 
en een sneetje braziliaanse cake gesproken met de pastoor en de leiding en 
die hebben benadrukt dat de gulle bijdrage van jullie  voor  zeker 2 kinderen 
uit de doelgroep  een jaarbeurs mogelijk heeft gemaakt!! Dat is uiteindelijk 
HUN EN ONS DOEL en bestemming..GEWELDIG DUS!! Ik voel me, als 
verbindingspersoon, bij zoveel allerhartelijkste dankuitingen heel erg trots 
om deel te mogen nemen aan beide solidaire gemeenschappen, hier in 
Brazilië, Indaiatuba de Santa Ritaparochie- en school én de 
Felicitasgemeenschap in Spijkenisse! Hemelsbreed met elkaar verbonden! Ze 
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bidden hier uit dankbaarheid voor jullie allen en  wensen dan ook de 
Felicitasgemeenschap alle goeds en vooral “GODS ZEGEN!” “DEUS LHES 
ABENÇOE!!” 
 
Paul, jij was, als coördinator Kerstoverleg, 2 jaar de promotor van de 
Adventsactie voor ons project “Beurzen voor kansarme kinderen van de 
parochieschool Santa Rita!” en hebt, met de hulp van de lectoren, in alle 
weekend- en kerstvieringen, én onze correspondentie via het kerkblad  de 
hele Felicitas kerkgemeenschap tot grote solidariteit gebracht!! Woorden 
van dank aan jou speciaal en aan iedereen schieten te kort als we de 
dankbaarheid en de gevoelens van verbondenheid van de mensen hier in 
Brazilië zouden moeten beschrijven.  Daarom eindig ik met geleende 
woorden van Sint Franciscus: “Dat de Heer naar u omziet, zijn gezicht naar u 
keert; Dat de Heer u zijn barmhartigheid toont en vrede geeft; Dat de Heer u 
zijn zegen geeft! 
 

Aan jou en allen 
warme groeten 
vanuit Brazilië! 
Alle goeds! 
Francisco 
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Vastenactie 2018: 
Armoedebestrijding in Mbala, Zambia 

 
Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters 
van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio 
in Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop 
van het Mbala-Mpika-bisdom.  
Zij bieden o.a. hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; geven 
opleiding en opvang aan gehandicapte kinderen en volwassenen; bieden 
armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s. 
Het campagneproject van de Vastenactie richt zich op 300 hiv-positieve 
mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder 
zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die 
gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen. 
 
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen te 
vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun 
levensonderhoud te voorzien. De deelnemers aan het programma kiezen zelf 
hoe ze hun inkomsten willen verhogen. Vervolgens worden ze getraind en 
krijgen ze een klein startkapitaal en eventueel middelen, zoals maiszaad of 
jonge vis om op te kweken. Het is de bedoeling dat de gezinnen na drie jaar 
op eigen benen staan.  
 
Help mee! 
 
Al voor € 60 leert een volwassene een visvijver aanleggen, voor de vis te 
zorgen en ontvangt hij (of zij!) jonge vis om de productie op te starten. Voor 
€ 75 krijgen boeren training in efficiënte landbouw- en moestuintechnieken 
en ontvangen ze materialen om de productie te starten. Ook kleinere 
bedragen zijn uiteraard welkom: voor € 3,50 krijgt een kind een warme 
maaltijd in het opvanghuis van de zusters in Mbala. 
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Van oud naar nieuw 3: Een nieuw parochieblad 
 
Aan alles komt een einde. Ook aan uw vertrouwde kerkblad. Dit is de 
allerlaatste uitgave. In december mochten wij u al melden dat er in 2018 een 
nieuw Parochieblad verschijnt voor de gehele Parochie HH. Nicolaas Pieck en 
Gezellen. En eind maart is het zover!! In de week vóór Palmpasen wordt het 
nieuwe Parochieblad bij u in de bus gestopt en vanaf zondag 25 maart liggen 
er exemplaren achterin de 6 kerken van onze parochie.  
Er is een hoofdredactie die gevormd wordt door 3 mensen van verschillende 
locaties. Ook voor de lokale redacties zijn er per locatie één of meerdere 
parochianen gevonden die het lokale nieuws verzamelen en op de lokale 
pagina’s zetten. Uw kopij voor het nieuwe parochieblad kunt u blijven sturen 
naar de bekende mailadressen die in dit Kerkblad staan. Wel vragen wij u om 
uw bijdrage te beperken tot maximaal 250 woorden en in “Word” of “Open 
Office” aan te leveren. Beslist geen PDF documenten opsturen, die kunnen 
niet verwerkt worden. Het blad zal in groot formaat, A4, 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. Daarnaast kan het blad 
ook op de website van onze parochie bekeken worden en kan het per mail 
toegestuurd worden.  
Nog even geduld dus, maar eind maart is het zover: één Parochieblad voor de 
gehele parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. 
Wij geloven er vol vertrouwen in!! 
 
Werkgroep Communicatie NPG 
 
Maatjes voor de taalschool 
 
De Vereniging Humanitas VPR zoekt met spoed vrijwillige maatjes voor 
leerlingen van de taalschool Kameleon in Spijkenisse. Het betreft een 
pilotproject gestart door Humanitas afdeling VP@R. 
Het gaat om kinderen die eigenlijk op de gewone basisschool thuishoren 
maar daar pas worden toegelaten als zij voldoende Nederlands spreken om 
het reguliere onderwijs te kunnen volgen. Deze kinderen zijn afkomstig uit 
diverse landen en hebben verschillende culturele achtergronden.  
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Zij, en soms ook hun ouders, krijgen taallessen op de Kameleon in de wijk 
Waterland in Spijkenisse. 
De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat zij vroeg starten en 
ook weer vroeg in de middag naar huis gaan. Zij zijn afkomstig uit heel 
Nissewaard. Veel kinderen spreken buiten schooltijd geen Nederlands, 
ouders en kinderen hebben weinig sociale contacten en zij maken zelden 
deel uit van het verenigingsleven.  
Een maatje voor zo’n kind kan een grote rol spelen in het zoeken en vinden 
van de weg in Nederland.  
De aanmelding van een kind verloopt via school en ouders. Er wordt een 
hulpvraag geformuleerd. Wij zoeken verschillende maatjes met allerlei 
soorten talenten zodat we elk aangemeld kind aan een passend maatje 
kunnen koppelen. Dit maatje moet een goed vertrouwen met kind en 
zijn/haar ouders kunnen opbouwen. De eerste periode zullen de contacten 
bij het kind thuis zijn. De gesprekken, spelletjes, activiteiten, voorlezen, gaan 
in het Nederlands. Later, bij voldoende vertrouwen zullen maatjes ook met 
het kind (eventueel met een ouder erbij) op pad gaan naar de bibliotheek en 
andere mogelijke activiteiten in de buurt of op sportief of cultureel gebied 
kunnen ondernemen. Dit alles gebeurt buiten de schooluren.  
Humanitas geeft een training in professioneel vrijwilliger zijn. Er zijn 
intervisiebijeenkomsten. Een coördinator geeft hierin begeleiding.  
Voor elke vrijwilliger is een VOG verplicht en deze wordt door Humanitas 
aangevraagd. 
Een maatje zal maximaal een jaar aan een kind gekoppeld blijven. Gedurende 
die periode is een tijdinvestering van gemiddeld een dagdeel per week nodig. 
Wie geïnteresseerd is in dit nieuwe project en een goede bijdrage kan geven 
aan de uitvoering ervan wil ik uitnodigen om te reageren. Er staan kinderen 
op de wachtlijst. Ouders popelen. 
 
Stuur een e-mail aan onderstaand adres en vermeld hierin uw 
telefoonnummer. U wordt teruggebeld. 
 
i.vanhest@planet.nl 
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De jongste vrijwilligster van de Felicitaskerk? 
 
Wij, Ada en Frans Pieterse, brengen al een paar jaar de kerkblaadjes rond. 
Onze kleindochter, Evi Pieterse, is altijd op de donderdag bij ons. 
Voorheen namen wij Evi mee in de buggy om zo de kerkblaadjes rond te 
brengen. 
Nu is Evi in januari 3 jaar geworden en kan lekker lopen. 
Evi vindt het heel leuk om mee te gaan en dan de kerkblaadjes netjes door de 
brievenbus te doen. 
En zo is Evi ongemerkt  waarschijnlijk de jongste vrijwilligster  van de 
Felicitaskerk geworden. 
Als u dit leest heeft u wel het  kerkblad “oude stijl ”in handen, een goed en 
leuk moment om op deze wijze even stil te staan bij onze laatste editie van 
het kerkblad van de Felicitaskerk. 
Ada, Evi en Frans Pieterse 
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Eerste Heilige Communie op 22 april 2018 
 
Beste Parochianen, 
De eerste communie nadert met rasse schreden. Hij is al op 22 april. Het was 
erg fijn om te zien dat bij de Kinderwoorddienst er heel veel a.s. 
communicantjes waren. Wij hopen dat dit de volgende keer ook weer zo is.  
Afgelopen woensdag hebben wij eerst beneden in de schaapskooi het gehad 
over vergeven. Daarna gingen we naar de kerkzaal waar Dhr. Bert Giessen de 
kinderen heel veel heeft verteld over de symbolen in de kerk en de gang van 
zaken tijdens de viering. De kinderen waren heel enthousiast en deden goed 
mee. Wij willen nu graag de a.s. communicantjes aan u voorstellen: 
 
Çağatay Schlömer Aldriën Daflaar 
Xenegea Waterval Rodrigo Arends 
Omaima Ching- Yong Joan van Bilsum 
Michael Widdershaven Marcelina Adamiec 
Franek Adamiec Yannick Sebastian 
Hugo de Groot Julian de Groot 
Naisha Cannister Nikodem Oblicki 
Gurrely Gambier Vanessa Jaworski 
Pepijn Markies  Nayeli Snijders 
Gervayro Klooster Dichairo Klooster 
Joshua Hassfeld Angelina Suvaal 
Kane van Utrecht Kai van Utrecht 
 
Zoals u ziet zijn het er heel veel, daarom hebben wij op zondag 22 april twee 
vieringen en u begrijpt wel dat er geen plaats is voor de Parochianen. Mocht 
dit wel zo zijn, dan hoort u het van ons. Wij hopen op uw begrip. 
 
 
Werkgroep gezinscatechese, 
Marlies Veldhuis, Lia Vogelaar, Helene Jaoude en Mavis Trustful 
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In memoriam Jacques Jacobs. 
 
Op 14 januari 2018 overleed de heer Jacques Jacobs, op 84 jarige leeftijd. 
Jacques is in onze kerk een oude getrouwe. Samen met zijn vrouw Jo heeft hij 
een mooi eigen bedrijf opgericht. Een drukkerij die nu door zijn zoons en 
dochters wordt voortgezet. Heel veel jaren heeft zijn bedrijf ons mooie en 
kleurrijke parochieblad gedrukt. Als Felicitasparochie hoefden we daar niets 
voor te betalen, zodat we ons parochieblad ook gratis bij onze parochianen 
in de bus konden stoppen. 
Jacques was een man van principes. Hij hield niet van alle veranderingen die 
sinds de zestiger jaren in onze kerk werden doorgevoerd. Maar hij genoot 
vorig jaar juli volop, bij het gedenkfeest van 150 jaar ‘Martelaren van 
Gorcum’ in de Bedevaartskerk te Brielle. Met de Ambulance-Wens was hij 
naar Brielle gebracht en was daar met het hele gezin om de feestelijke 
viering met onze bisschop Mgr. van den Hende en Kardinaal Mgr Simonis en 
heel veel priesters, diakens en parochianen samen te vieren. Dat was echt 
vanouds en Jacques genoot met volle teugen. 
Zijn afscheidsviering was in zijn vertrouwde Felicitaskerk op 20 januari, 
waarna we Jacques hebben bijgezet bij zijn in 2011 overleden vrouw Jo op de 
begraafplaats de Ommering in Spijkenisse. Dat Jacques mag rusten in vrede. 
 
In memoriam Ton Kins  
 
Op 31 januari 2018 overleed de heer Antonij Lucas 
Kins, op 89 jarige leeftijd. Ook Ton was in onze kerk 
een oude getrouwe. Samen met zijn vrouw Toos 
kwamen zij in Spijkenisse wonen, toen er hier nog 
geen eigen kerk was. Dus gingen ze in Hoogvliet naar 
de kerk. Later kwam er een provisorisch kerkje in een 
klaslokaal in de Vredehofstraat, waar Ton nog heeft 
mee geholpen aan de totstandkoming. Een half uur na 
de zieke-zegening is Ton rustig ingeslapen. Hij was dankbaar voor een mooi 
leven en had er vrede mee. En voelde zich ‘Veilig geborgen in Gods hand’ 
welke ook het thema van zijn afscheidsviering was. Deze was op 8 februari 
vanuit onze Felicitaskerk. Dat Ton mag rusten in vrede. 
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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 

Familieberichten 
 
Op 28 januari jl. werden gedoopt: 
 
Sarah Johanna Wilhelmina van Hout, geboren op 17 juni 2017 
Dochter van Loes van Hout – Korste en Thijs van Hout 

 
Cas Matthijs Hagesteijn, geboren op 2 september 2017 
Dochter van Rosemarie Astrid Nanda Hagesteijn – van der Horst en 
Sebastiaan Hagesteijn 
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Afscheid van ons kerkblad. 
 
Met dit blad nemen we afscheid van een kerkbladtijdperk. 
Het volgende blad dat u ontvangt ziet er heel anders uit dan u gewend bent. 
De meningen voor de keuze van een gezamenlijk parochieblad zijn overal erg 
verdeeld. De toekomst met meer samenwerking is echter niet tegen te 
houden. 
Met dit blad nemen we dus afscheid van een kerkblad tijdperk van alleen 
onze Felicitaskerk en verwelkomen we een nieuw blad dat alle zes 
aangesloten kerken bestrijkt. 
We danken alle redactieleden die in het verleden hebben meegewerkt aan 
het tot stand komen van onze mooie blad. Drukkerij Quadraat bedanken we 
voor het vele jaren (gratis) verzorgen van het drukwerk. Maar ook alle 
parochianen van Felicitas, dank jullie wel, voor de bijdragen aan het blad en 
voor het lezen van de artikelen. Inmiddels zijn alle redacties (waaronder uw 
eigen redactie) al maanden heel druk bezig om het nieuwe blad zo perfect 
mogelijk te krijgen. Voor hen allen is het ook nieuw. Geeft U het nieuwe blad 
een kans? Opbouwende kritiek is altijd van harte welkom. Wij wensen u 
alvast heel veel leesplezier in het nieuwe parochieblad. 
 
De redactie. 
 

 

  
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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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 

  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 parochieblad nr.1 jaargang 2018 moet op maandag 26 februari 2018 voor 19.00 

uur binnen gekomen zijn via e-mail: kerkblad@felicitaskerk.nl 

 

Feb 2018 nr. 2 
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