
 

 

 

Parochie H.H. Nicolaas Pieck & Gezellen 
locatie Felicitaskerk 

Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse 

 

 

 

Parochieinformatie bij het Parochieblad Kerstmis 2022 

 
Vieringen Kerstmis 
 
  
Zaterdag 24 december om 16.00 uur – Kindje wiegen  

Deze viering is speciaal voor de kleinere kinderen  
met hun ouders en andere belangstellenden. 

 
 

 
Zaterdag 24 december om 20.00 uur  

   Woord en Communieviering met Diaken Steef Lokken 
   en het koor 10+ 

 
Zaterdag 24 december om 22.30 uur 

   Nachtmis met pater P.H. van de Veer 

   en het koor Mea Voce 
 

Zondag 25 december – 1e kerstdag om 09.30 uur 
   Eucharistieviering met pater P.H. van de Veer 

   en het Felicitaskoor 
 

Maandag 26 december – 2e Kerstdag om 09.30 uur 
   Eucharistieviering met pater Y Konchenko 

   met samenzang  
 

Op zondag 1 januari is er geen viering in de H. Felicitaskerk. 

 
 

Gebedsvieringen op de 2e en 4e zondag van de maand  
en een gebedsviering verzorgd door het Felicitaskoor 
zondag 27 nov. Koos Rentmeester 1e zondag van de advent  

zondag 11 dec. Fred Wijnen  
zondag   8 jan. Jacqueline Hoedt  

zondag 22 jan. Koos Rentmeester  
                      (slot week van gebed voor de Eenheid)  

zondag 29 jan. (5e zondag) gebedsviering door het Felicitaskoor  
zondag 12 febr. Fred Wijnen  

zondag 26 febr. Francisco Pelger  
zondag 12 mrt. Jacqueline Hoedt  

zondag 26 mrt. Koos Rentmeester 

z.o.z. 



 

 

 

 

U kan de eucharistievieringen/communievieringen van de 1e en 3e 

zondag vinden achterin uw parochieblad. 
 

 
Uiteraard kan u alle vieringen weer volgen via   
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183  
 

 

 

Sinterklaasaktie Voedselbank 

De opbrengst van de tweede collecte op zondag 6 november  
was € 321,21.  

Omdat er door andere kerken in Spijkenisse ook geld was 
ingezameld, kon de Sint bonnen kopen en zijn op 18 november aan 

de ouders van 200 kinderen tot en met 12 jaar,  
een cadeaubon van een speelgoedzaak t.w.v. € 15,- en 

chocolademunten meegegeven.  
 

De ouders waren er erg blij mee. 
 

Heel hartelijk dank aan alle gulle hulp-Sinterklazen. 

 
 

Op 8 januari 2023 is er na de viering om 10.30 uur                    
een Nieuwjaarsreceptie, waar iedereen van harte welkom is. 

Naast het bekende kopje koffie met wat lekkers, wordt er ook 
geproost op het nieuwe jaar. 

 
 

 
 

 
Uiteraard kan u op onze website www.felicitaskerk.nl 

alle gegevens vinden 

http://www.felicitaskerk.nl/

