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 27 januari
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenewoud
Voorganger: Dhr. J. van Egmond
Weekend 28 en 29 januari
Vierde zondag door het jaar
e
1 collecte: eigen kerk
2e collecte (zilveren schaal): Vrede voor de Stad
Lezingen: Jes.11, 1-10 Rom. 15, 4-9 Mt. 3, 1-12 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag:
10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. Kernzangers
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Weekend 4 en 5 februari
Vijfde zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Jes. 58, 7-10 1 Kor. 2, 1-5 Mt. 5, 13 -16 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
Er is weer kinderwoorddienst
Vrijdag 10 februari
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Dhr. G. van de Have
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Weekend 11 en 12 februari
Zesde zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Sir. 15, 15-20 1 Kor. 2, 6-16 Mt. 5, 17 -37 of 5, 20-22a + 27-28
+ 33-34a + 37 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Voorganger: nog onbekend
19.00 uur Viering Van Woord en Communie te Geervliet
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Zondag:
10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. 10Plus
Voorganger: Jean Muijtjens
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering
Koor: Vietnamees koor
Weekend 18 en 19 februari
Zevende zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Lev. 19, 1-2 +17-18 1 Kor. 3, 16-23
Mt. 5, 38-48 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: pater J. Konchenko
12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)
13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)
Vrijdag 24 februari
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Ds. K. Waterlander
Weekend 25 en 26 februari
Achtste zondag door het jaar
1e collecte: eigen kerk
2e collecte (zilveren schaal): Kinderhulp Voorne Putten
Lezingen: Jes. 49, 14-15 1 Kor. 4, 1-5
Mt. 6, 24-34 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea
Voorganger: pastoor S. Bladowski
13.00 uur Doopviering
Voorganger: pater J. Konchenko
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Woensdag 1 maart
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 m.m.v. Dameskoor
Voorganger: pastor D. Bühler
Weekend 4 en 5 maart
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Gen. 2, 7-9 + 3, 1-7 Rom. 5, 12-19 of 5, 12 +17 Mt. 4, 1-11 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
19.00 uur Viering Van Woord en Communie te Geervliet
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
Er is weer kinderwoorddienst
Vrijdag 10 maart
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Mw. J. Hoedt
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Samen verder in een nieuwjaar
Inmiddels zijn we bijna een week in het
nieuwe jaar 2017. Ik kijk terug op hele
inspirerende en warme kerstvieringen.
Op alle zes de kerklocaties van de Nicolaas
Pieck en Gezellen parochie zijn er
kindervieringen geweest op kerstavond.
Hierna een jongerenviering of een viering
met het parochiekoor. Ook op 1e kerstdag zijn er prachtige vieringen
geweest. Vele mensen hebben in de diverse kerken kerst gevierd en de
komst van de Heer in ons midden ontvangen. Heel veel vrijwilligers hebben
zich ingezet om dit alles mogelijk te maken. Koren zijn al maanden aan het
studeren op een nieuw kerstlied, er zijn boekjes gemaakt, de kerken zijn
schoon gemaakt. En ga zo maar door. Zo is een geloofsgemeenschap bedoeld.
Gastvrij en met vereende krachten mogelijk maken dat we vieren en God
loven. Nu zijn we aanbeland in 2017 en ook u heeft ongetwijfeld goede
voornemens. Ik hoop stilletjes dat één ervan mag zijn dat u tijd maakt voor
God in uw leven. Om zo te gaan ervaren dat u Hem nodig heeft. In voor- en in
tegenspoed.
Zalig Nieuwjaar wens ik u. Zalig betekent o.a. het eeuwige heil deelachtig,
heerlijk, aangenaam.
Dat wens ik u, namens het pastorale team pastoor Bladowski en pater
Kochenko, toe.
Pastor Desiree Bühler
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Afscheid als vrijwilliger in het Hart van Groenewoud
U kent haar vast wel: Antoinette de Geus. Zij is al jaren op allerlei manieren
actief in onze kerk. Maar ook als vrijwilliger in de Marckenburg en later in
het Hart van Groenewoud bracht Antoinette de bewoners van en naar de
vieringen. En als er een bewoner een keertje niet lekker was en daardoor
niet naar de viering kon komen dan ging Antoinette na de viering de liturgie
brengen en nog een praatje maken.
Ja, Antoinette is meer dan 10 jaar als vrijwilligster actief geweest en de
Felicitasgemeenschap is haar heel dankbaar dat zij zo betrokken was bij de
oudere mens.
Doordat het heen en weer rijden met een rolstoel Antoinette te zwaar is
geworden, is zij begin van dit jaar gestopt met haar activiteiten in het Hart
van Groenewoud.
Daarom: dank je wel Antoinette voor al je inzet. De bewoners van het Hart
van Groenewoud zullen je zeker missen.
Namens de pastoraatgroep
Jacqueline Hoedt

Bericht van de beheercommissie
Los bijgesloten in dit kerkblad vindt u een vragenlijst over het kerkblad en
informatie van onze penningmeester over de actie Kerkbalans.
Dit hebben we gedaan om extra aandacht te vestigen op deze 2 belangrijke
zaken.
Mocht u geen bijlagen aantreffen dan kunt u contact met ons opnemen, zodat
wij kunnen zorgen dat u de informatie alsnog krijgt. De vragenlijst kunt u
ook achter in de kerk vinden op de tafels.
We rekenen op veel reacties.
Met vriendelijke groet,
Beheercommissie
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Fancy Fair 2017
Het is al weer een aantal weken geleden dat wij de kerstmarkt hebben
gehouden in de Felicitaskerk. Het was een gezellige middag met een heel
mooie opbrengst. Maar liefst € 654,- . Dit geld zal worden gebruikt voor
schilderwerk in de kerk.
Over een paar weken gaan we weer van start met het inzamelen van spullen
voor de fancy fair op 20 mei. U heeft vast nog wel boeken, huishoudelijke
spullen, schilderijen , bloempotten enz. over.
U kunt ze vanaf 8 maart elke week inleveren op dinsdagavond tussen 19.00
en 21.00 uur in de schaapskooi. Uiteraard alleen spullen die heel en schoon
zijn.
Omdat we weinig ruimte hebben om spullen op te slaan kunnen we geen
(klein)meubels aannemen.
We willen u dringend vragen de spullen alleen op dinsdag in te leveren en
niet op andere dagen in de fietsengarage te plaatsen.
In vorige parochiebladen hebben we regelmatig een oproep gedaan voor
iemand die de organisatie van de loterij op zich wil nemen. En heel lang leek
het er op dat de loterij niet zou doorgaan, en dat zou een fors lagere omzet
betekenen. Gelukkig heeft Marga van Hout toegezegd de organisatie op zich
te willen nemen. Hier zijn we erg blij mee!
Binnenkort gaat Thea van Heijningen weer de vaste medewerkers van de
fancy fair benaderen met de vraag of zij ook dit jaar weer mee willen doen.
Heeft u nog nooit meegedaan en lijkt het u geweldig om deze dag mee te
maken? Neem dan gerust contact met ons op. Ook in de fancy fair-commissie
is nog plaats voor nieuwe mensen.
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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Interview met Lourdes en Caridad
“Mijn wieg stond niet in Nederland” zeggen Lourdes en Caridad, “maar op de
Filippijnen”.
Nu weten we, denk ik wel waar de Filippijnen liggen en regelmatig is het
land in het nieuws. En misschien herinneren we ons de enorme aardbeving,
die daar een paar jaar geleden was. Maar dan was het dat wel. Hoe het leven
en de omstandigheden van Lourdes en Caridad waren, vertelden ze in dit
interview. Want het is niet altijd vanzelfsprekend dat een kind (ook op de
Filippijnen) gewenst is of dat het mogelijkheden krijgt om te studeren.
Een feit is dat zowel Lourdes als Caridad niet thuis konden blijven wonen en
daarom hun toevlucht zochten tot de nonnen. Bij hen in het klooster werden
die meisjes die geen thuis hadden, opgevangen en ze kregen de kans om er
iets te leren. Ze ontvingen daar ook de liefde die zij thuis niet hadden gekend.
(links Caridad,
rechts, Lourdes)

In deze omgeving van liefde en mogelijkheden voelden beiden haast als
vanzelfsprekend een roeping om ook het klooster in te gaan.
Ik vermoed dat deze nonnen met hun mensenkennis, wisten welke meisjes
wel/niet geschikt waren voor het kloosterleven. Lourdes kwam na een korte
werkperiode weer op straat te staan en als een geschenk uit de hemel
ontmoette ze een nichtje die naar Nederland ging. Met geleend geld ging zij,
als 15 jarige, met haar mee naar dat vreemde land: Nederland. Ontwetend
zelfs waar het lag.
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Na haar opleiding bij de nonnen moest ook Caridad een baantje zoeken en zij
kreeg de mogelijkheid om als au pair met een ambassadeursfamilie naar
Spanje te vertrekken.
Zo van het ene naar het andere land, zo van de ene cultuur in de andere
belanden, zonder de kennis van de taal van het land. Ja, beide dames hebben
dan ook een hele moeilijke start gehad.
Maar voor allebei geldt ook dat hun geloof hen heeft gered.
Hoe zij dat ervaren hebben vertellen zij n.a.v. een paar vragen:
Wat betekent het geloof voor jou Lourdes en voor jou Caridad?
Lourdes:
Heel veel, voor mij is iemand zonder geloof ook iemand
zonder hoop.
Het geloof geeft mij kracht, lichamelijk en geestelijk.
Zonder geloof voel ik mij leeg van binnen.
Het geloof is de sleutel om de juiste weg te vinden.
Caridad:
Het geloof is belangrijk voor mijn leven. Vooral door wat
in mijn leven gebeurde.
Zonder het geloof ben ik nergens.
Hoop en vertrouwen geven me kracht en vrede.
Welke plaats heeft God/Jezus in jouw leven?
Lourdes: Hij is mijn Schepper en Heilige vader.
Caridad: Alles.
Wat betekent Maria voor jou?
Lourdes: Zij is onze dierbare Heilige moeder van God.
Caridad: Ik geloof en roep haar als Heilige Moeder.
Voel je je thuis in de geloofsgemeenschap hier in Spijkenisse?
Lourdes: De geloofsgemeenschap voor mij is mijn tweede huis.
Caridad: Ja, ik voel me thuis in de geloofsgemeenschap hier in Spijkenisse.
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn veel Filippijnse mensen actief. Met een
stukje levensverhaal van Lourdes en Caridad hebben wij met deze kleine
gemeenschap een beetje meer kennis gemaakt.
Dank je wel Lourdes, Dank je wel Caridad.
Namens de pastoraatgroep
Jacqueline Hoedt
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Uitvaartviering priester Hans Vergeer.
Op dinsdag 3 Januari j.l. vertrokken wij (Anneke en Bert) al vroeg naar de
Maria Koningin kerk “De Bron” in Krimpen aan den IJssel, om er zeker van te
zijn dat we een plaatsje zouden hebben. De verwachting was dat het zeer
druk zou worden. Deze kerk heeft een heel aparte vorm en er is plaats voor
zo’n 400 personen. Bij het begin van de viering waren alle plaatsen bezet! Er
waren tussen de 35 en 40 parochianen uit onze kerk en ook de verschillende
werkgroepen waren goed vertegenwoordigd. Nadat de kist met het lichaam
van priester Hans Vergeer de kerk was binnengedragen begon de
eucharistieviering onder leiding van een zestal voorgangers, waaronder
pastoor Stefan Bladowski en pater Jouri Konchenko, die later ook mede de
Heilige Communie uit zouden reiken. Er werden Engelstalige liederen ten
gehore gebracht en een aantal gebeden uitgesproken die, onder andere, uit
het persoonlijke dagboek van priester Hans Vergeer waren genomen. Hij had
zelf de gehele viering voorbereid. Na het Evangelie volgde de overweging.
Onaangekondigd en daardoor voor velen confronterend, verscheen op een
groot scherm een van tevoren opgenomen overweging door priester Hans
Vergeer zelf uitgesproken. Geheel in zijn eigen stijl nam hij daar ruim de tijd
voor. Toen later in de viering de Heilige Communie werd uitgereikt, zong een
klein nonnenkoor Maria liederen. Tijdens het slotlied werd de kist met het
lichaam van priester Hans Vergeer, na te zijn besprenkeld met wijwater en
met wierook omgeven, de kerk uitgedragen en tussen een haag van mensen
door in de lijkauto geplaatst, om daarna vervoerd te worden naar zijn laatste
rustplaats op de begraafplaats Westduin in Den Haag. Ook wij gingen
daarheen en verzamelden ons in de ontvangstruimte aldaar. Daarna liepen
we achter de kist naar het graf toe met nog zo’n 50 tot 60 personen. Na de
gebruikelijke gebeden hebben we gezamenlijk het Onze Vader en het Wees
Gegroet gebeden en hebben daarna, ieder op zijn of haar eigen wijze,
afscheid genomen van en eerbied betoond aan priester Hans Vergeer onder
het gezang van de ook daar aanwezige nonnen die Maria liederen zongen.
Daarna hebben we de begraafplaats verlaten en zijn huiswaarts gekeerd.
Een dag met gedenkwaardige momenten die we voorlopig niet snel zullen
vergeten evenals de persoon Hans Vergeer en zijn gevleugelde uitspraak:
“ Je kunt nooit zo diep vallen of je valt in de armen van de Heer”.
Priester Hans Vergeer ligt nu in de armen van de Heer. Hij mag rusten in de
vrede bij die God die hij zo lief heeft.
Anneke en Bert Giezen.
10

Reis naar Polen
Daar waar Lech Walesa en Solidariteit begonnen het Communistische
Oostblok aan het wankelen te brengen, waar het grootste middeleeuwse
klooster in Europa van de kruisheren staat, waar Zwarte Madonna de meeste
pelgrims weet te trekken, waar Paus Johannes ll is geboren, waar in Krakau
zr. Faustina is begraven en nog veel meer, kunt u zien en beleven binnen een
8-daagse reis in mei.
Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar het info formulier, welke
achter in de kerk ligt.
Pastoor S. Bladowski
Pastoor Rutger Kurvers is verhuisd.
(Het volgende bericht mochten wij van pastoor Kurvers ontvangen.)
Beste mensen van de Felicitas Parochie.
Langs deze weg wil ik u mededelen dat het weer goed met mij gaat.
De artsen zijn bijzonder tevreden. Ik wil u allen bedanken voor de vele
reacties die ik op verschillende manieren uit Spijkenisse van u mocht
ontvangen.
Maar ook voor de goede wensen met de jaarwisseling. Helaas is het voor mij
moeilijk om u persoonlijk te bedanken. Mijn adresboekje met
telefoonnummers is nog in Scheveningen. Ik blijf nu definitief in Eindhoven
wonen bij mijn medebroeders. Dit mede op advies van mijn artsen.
Ik wens u allen veel goeds toe en zal altijd met blijde en dankbare
herinneringen aan Spijkenisse blijven terug denken.
Groeten Pastoor Rutger Kurvers
Augusteinendreef 15. 5611 CS Eindhoven
P.s. Misschien is het een steuntje in de rug, om Pastoor Rutger Kurvers eens
een kaartje te sturen op zijn nieuwe woonplek.
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Beste parochianen,
Via deze korte brief heb ik Francisco laten weten wat de Kerstcollecte voor
de school in San Paulo, Brazilië heeft opgebracht.
Zijn antwoord staat er onder.
Spijkenisse, 26 december 2016
Beste Francisco,
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben een fantastische
Kerst beleefd en velen hebben gul gegeven voor de sponsoring van beurzen
voor kansarme kinderen in de parochieschool Santa Rita.
We hebben EUR 2.102,26 opgehaald en naar jou overgemaakt.
Wij zijn er trots op dit te mogen aanbieden, waarmee we het motto “plaats
voor iedereen” eer hebben aangedaan.
We horen graag wat je allemaal met dit geld kunt doen. Ik zou dit graag in het
volgende kerkblad aan de parochianen van Felicitas willen laten lezen. Kun je
ons vast een deel vertellen?
Met hartelijke groet, ook van mijn familie aan jou familie, en een gezond en
vreugdevol 2017 toegewenst.
Paul
Ik kreeg deze reactie terug:
San Paulo, 8 januari 2017
Beste Paul,
Je stuurde mij 26 december, voor Nederland 2de kerstdag, het resultaat van de
Adventsaktie van de Felicitasgemeenschap voor de “sponsoring van beurzen
voor kansarme kinderen in de parochieschool Santa Rita”:
EUR 2.102,26 !! Wat een geweldige verrassing, FANTASTISCH.
De Felicitasgemeenschap overtreft alle verwachtingen en ja zeker het geld is
meer dan welkom! De inschrijvingen voor het schooljaar 2017 zijn zo goed als
afgerond en de school en de parochie Santa Rita hebben de lat hoog gelegd en
kunnen nu met de contributies van de betalende ouders en de zeer gulle giften
van o.a. de Felicitasgemeenschap het plaatje rond maken om aan twaalf
leerlingen een studiebeurs aan te bieden! Mede dank zij jullie inspanningen,
gulle gaven en getuigen van solidariteit! De school is nu dicht vanwege de
zomervakantie! Alleen de directrice Carmita, de administradora Sandra en
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natuurlijk de pastoor Xico zijn nu bereikbaar. Aan hen heb ik met trots het
resultaat meegedeeld namens de Felicitasparochie! Alle drie waren
overweldigd door de “ Blijde Boodschap”, overweldigd door zoveel gulheid en
begrip voor hun jarenlange en dagelijkse uitdaging en missie om kansarme
kinderen die kans op toekomst en perspectief te mogen en kunnen bieden! Het
is groot nieuws in de Santa Rita parochie en tijdens de viering vanochtend
(zondag 8 januari) hebben de mensen enthousiast en uit dankbaarheid en van
blijdschap geapplaudisseerd voor jullie en allen, van de Felicitasparochie uit
Holland, die hebben bijgedragen aan zo een groots gebaar!! Paul ik wil nog
aan je doorgeven dat er op mijn bankrekening ook nog eens door parochianen
EUR 140,00 is gestort ook als bijdrage voor de School Santa Rita, waarvoor
eveneens al de hiervoor uitgesproken dank en waardering geldt! Waardoor het
totaal aan bijdrage uit de parochie uitkomt op EUR 2.242,26!!
Later zal ik zeker nog terugkomen om met meer details te schrijven over de
school en de parochie Santa Rita en wat er allemaal met het geld wordt
gedaan en hoeveel in Braziliaanse munt het bedrag precies heeft opgeleverd!
Ik wens jou en je gezin en alle parochianen nog een heel gelukkig en gezegend
2017 toe! De Santa Rita school en parochie wenst u allen een warmhartig en
gelukkig 2017 toe! “Deus vos abençoe! God zegene u!”
Francisco
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Ouder worden en dan……….hoort u er natuurlijk nog steeds bij!
Is ouder worden een opgave of een bijzondere gave, een genade?
Voor de één is het een bijzondere gave, een genade, wanneer je op hogere
leeftijd nog kras bent en kunt genieten van je omgeving, van kinderen en
kleinkinderen als je die hebt mogen ontvangen.
Voor de ander wordt het een opgave. Hoe ga je om met het feit dat je bij het
ouder worden afhankelijker wordt en niet meer onafhankelijk bent?
Ouder worden en dan….hoort u er natuurlijk nog steeds bij!
We leven in een samenleving waarin de gemiddelde leeftijd steeds hoger
wordt. Dat brengt specifieke vragen met zich mee.
Ook binnen onze Felicitas Geloofsgemeenschap merken we dit regelmatig.
Onze geloofsgemeenschap telt relatief veel ouderen, mede door de
aanwezigheid van verzorgings- en verpleeghuizen en veel appartementen
voor ouderen.
We hebben dan ook een paar werkgroepen die zich bezighouden met oudere
parochianen, zoals
-

-

-

Oudere parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen,
ondanks de rijkdom van een vervoersgroep. De vervoersgroep
bestaat uit mensen die zondags medeparochianen mee nemen in hun
auto wanneer ze toch zelf naar de kerk gaan. Helaas wil niet iedereen
daar gebruik van maken ‘men wil niet lastig zijn’ of afhankelijk zijn
van andere mensen. Maar het mag gerust hoor. Een telefoontje naar
Helen Jaoude (0181-623584) en zij probeert iemand te vinden die bij
u in de buurt woont en u mee kan nemen naar de kerk.
De groep ouderenpastoraat. Deze groep mensen zet zich ieder op
eigen wijze in om onze ouderen te bezoeken (als dat gewenst is,
natuurlijk). Ook krijgen onze ouderen bij het bereiken van de 80ste
verjaardag ieder jaar een mooi verzorgde verjaardagskaart. En
jaarlijks wordt de gemeenschappelijke ziekenzalving georganiseerd
in onze Felicitaskerk.
Koffie/ontmoetingsochtend, welke iedere eerste maandag van de
maand wordt georganiseerd door de pastoraatgroep is ook een
moment om elkaar te ontmoeten en te spreken.

Ieder doet wat hij of zij kan om onze gemeenschap een échte gemeenschap te
laten zijn. Veel (jong-) gepensioneerden doen veel vrijwilligerswerk.
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Maar ook ouderen die hun huis door de gegeven omstandigheden nauwelijks
meer kunnen verlaten, dragen door hun gebed bij aan de opbouw aan onze
gemeenschap. Het gebed van ouderen is onmisbaar, want het gebed is het
fundament van alles waarop wij mensen gedragen worden en onze
gemeenschap opgebouwd wordt.
Mocht u behoefte hebben aan een bezoekje vanuit onze Felicitaskerk of
mocht u graag op zondag mee willen rijden naar de kerk, is dat mogelijk,
maar dat moet u wel kenbaar maken. Gaarne een telefoontje naar de kerk
(0181-638109), waar u kunt inspreken in het antwoordapparaat. U kunt uw
telefoonnummer achterlaten en de wens die u hebt. Dan zullen de dames van
het secretariaat dit doorgeven aan de betrokken werkgroep.
We hopen dat er veel mensen gaan bellen.
Namens de werkgroep Ouderenpastoraat (Ineke Goossens, Jacqueline Hoedt,
Papi Lourens, Jeanne Plompen, Tiny Vogel, Fien Stolk en Fred Wijnen).
SILA en Basis Registratie Personen (Einde aan koppeling ?)
Uw parochie houdt haar adresgegevens actueel. Zo zijn mensen in beeld als
ze nieuw in de parochie komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld
een verzorgingshuis. Als mensen overlijden, weet uw parochie dit en zal zij
hen geen brieven of parochieblad meer sturen.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke
Ledenadministratie), dat samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP)
van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een
einde lijkt te maken aan deze koppeling.
Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. U kunt
dus reageren op dit voornemen van de politiek!
Doe mee vóór
3 februari 2017
Hoe kan ik reageren?

Met SILA blijft u zelf in beeld bij de parochie. Als u verhuist, is het niet nodig om
een adreswijziging door te geven. En u maakt het mogelijk dat de parochie ook
anderen in beeld houdt. De Kerk heeft een waardevolle bijdrage aan de
samenleving en SILA helpt dat mee mogelijk maken!
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Ga naar

www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren

Vul in vóór

3 februari
2017

Uit de Nieuwsbrief VvdS
Stichting Leergeld
Sinds de oprichting van de stichting Vrede voor de Stad is Leergeld een
project geweest waarvoor VvdS zich heeft ingezet. Deze inzet betrof m.n. de
werving van vrijwilligers. Het bestuur en beleid van Leergeld waren en zijn
echter volledig de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting
Leergeld Voorne Putten. En daaronder valt dus ook de financiële
verantwoordelijkheid. Inmiddels, ruim 10 jaar na de oprichting van VvdS, is
de situatie in die zin gewijzigd, dat ook de vrijwilligerswerving in de praktijk
geen onderdeel meer uitmaakt van het werk van VvdS. Na uitvoerig overleg
tussen beide stichtingsbesturen is daarom besloten om met ingang van 2017
Leergeld niet langer meer als een project van VvdS te beschouwen. Wat wel
blijft is de onderlinge uitwisseling van informatie, waar relevant, tussen
beide stichtingen. Zo trekken beide stichtingen samen op bij de uitvoering
van het armoedebeleid van de Gemeente Nissewaard, en zijn de lijnen tussen
VvdS algemeen, en het werk van de Voedselbank en van Budgetmaatje
specifiek heel kort.
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Bron van vrede: Nieuwe projectgroep van Vrede voor de Stad
Sinds 1 januari is deze nieuwe
projectgroep van Vrede voor de
Stad een feit. De (voormalige)
Raad van Kerken Spijkenisse en
de gebedsgroep van Vrede voor
de Stad zijn gaan samenwerken.
De Projectgroep Bron van
Vrede wil in vieren, gebed en
gesprek op zoek naar de Bron
van geloven. Zij laat zich daarbij
inspireren door Jer. 29:7.
We hopen door deze samenwerking met meer kerken en gemeenschappen te
kunnen samenwerken dan voorheen het geval was. Zo kunnen we in al onze
diversiteit gezamenlijk een licht zijn voor de stad, of beter, voor heel
Nissewaard.
Ds. Marloes Meijer is voorzitter van Bron van vrede, ds Klaas Waterlander is
scriba. Ds. Lennart van Berkel neemt vanuit deze groep zitting in het bestuur
van Vrede voor de Stad. Overigens zijn de leden van Bron van Vrede
(gelukkig) niet allemaal dominee. We willen als geïnspireerde mensen aan
het werk zijn. Met elkaar geven we vorm aan gebedsdiensten, diensten in
Hart van Groenewoud, Vredeszondag, de 4 mei viering en enkele nog verder
te ontplooien initiatieven.
We hopen dat de samenwerking inspirerend zal zijn en houden u allen graag
op de hoogte.
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Familieberichten

Gedoopt

Op 11 december 2016zijn de volgende kinderen gedoopt:
-

Miguel Andrés Westerman, geboortedatum: 09-05-2005,
o moeder: Ana Carolina Westerman-Pablete Vásquez ,
o vader: Marco Westerman

-

Aiden Francisci Carbajal, geboortedatum 16-12-2015,
o moeder: Christel Elissa Carbajal Torres,
o vader: Dorel Buta

Beide kinderen zijn gedoopt door diaken Frank Steijger
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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
PastoraleHekelingseweg
team:
15 te Spijkernisse.
Pastoor
Bladowski
tel. 06-51115724
 S.Voor
ziekenzalving
of uitvaart belt u met
Pater J.Konchenko
tel. 06-45144377
pastor Desiree Bühler pastorbuhler@gmail.com
pater J Kochenko
06-45144377
Beheercommissie
 Aanvragen misintenties: lectoren@felicitaskerk.nl of
Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies
vanPieterse
Zomeren 0181-641242
(bereikbaar op werkdagen
na 19.00
tel. Frans
of
uur via tel. 633450), penningmeester Roelof
Jorritsma en de leden Chris
pastoraat@felicitaskerk.nl
ofVarenhout, en Igor
Banušic. E-mail: beheercommissie@felicitaskerk.nl
tel. Angele de Vette 0181-644159
Pastoraatgroep
 Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan.
Jacqueline
Hoedt,
Vette,bereikbaar,
Papi Lourens,
Ine Korste,
Thea Ooijendijk
Niet
altijdAngele
zijn zededirect
maar
ze proberen
er voor uenteHelene
zijn.
Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitaskerk.nl
U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar
Secretariaat
0181 – 638109 en de voicemail inspreken.
E-mail: pastoraat@felicitaskerk.nl
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Pastorale team:
Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724
Pater J.Konchenko tel. 06-45144377 pastor Desiree Bühler pastorbuhler@gmail.com
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.2 jaargang 2017 moet op maandag 20 feb. 2017 voor 19.00 uur binnen
gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: kerkblad@felicitaskerk.nl
Jan. 2017 nr. 1
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