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 8 en 9 juli
Veertiende zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Zach. 9, 9-10 Rom. 8, 9 + 11-13 Mt. 11, 25-30 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: Mw. K. Rentmeester
Samenzang
Zondag:
Geen viering i.v.m. afscheidsviering

pastoor S. Bladowski

11.00 uur Afscheidsviering pastoor S. Bladowski
Locatie: Hoogvliet
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering
Koor: Vietnamees koor
Vrijdag 14 juli
16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: ds. H. Gijsen
Locatie: Hart van Groenenwoud
Weekend 15 en 16 juli
Vijftiende zondag door het jaar
collecte:
eigen kerk
Lezingen: Jes. 55, 10-11 Rom. 8, 18-23
Mt. 13, 1-23 of 13, 1-9 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater J. Konchenko
Samenzang
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater P.H. van der Veer
Samenzang
12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)
13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)
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Weekend 22 en 23 juli
Zestiende zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Wijsh. 12, 13 + 16-19 Rom. 8, 26-27 Mt. 13, 24-43 of 13, 24-30 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Samenzang
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater J. Konchenko
Samenzang
Vrijdag 28 juli
16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: gereformeerde gemeente
Locatie: Hart van Groenenwoud
Weekend 29 en 30 juli
Zeventiende zondag door het jaar
e
1 collecte: eigen kerk
2e collecte (zilveren schaal): Irakese gemeenschap
Lezingen: 1 kon. 3, 5 + 7-12 Rom. 8, 28-30 Mt. 13, 44-52 of 13, 44-46 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater J. Konchenko
Samenzang
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater J. Konchenko
Samenzang
Weekend 5 en 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
collecte:
eigen kerk
Lezingen: Dan. 7, 9-10. 13-14 2 Petr. 1, 16-19
Mt. 17, 1-9 (A)
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
Samenzang
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Vrijdag 11 augustus
16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Locatie: Hart van Groenenwoud
Weekend 12 en 13 augustus
Negentiende zondag door het jaar
collecte:
eigen kerk
Lezingen: 1 kon. 19, 9a + 11-13a Rom. 9, 1-5
Mt. 14, 22-33 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater J. Konchenko
Samenzang
Zondag:
10.30 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Samenzang
Weekend 19 en 20 augustus
Twintigste zondag door het jaar
collecte:
eigen kerk
Lezingen: Jes. 56, 1 + 6-7 Rom. 11, 13-15 + 29-32
Mt. 15, 21-28 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater J. Konchenko
Samenzang
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater P.H. van der Veer
Samenzang
12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)
13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)
Vrijdag 25 augustus
16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: ds. C. Cornelisse
Locatie: Hart van Groenenwoud
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Weekend 26 en 27 augustus
Een-en-twintigste zondag door het jaar
1e collecte: eigen kerk
2e collecte (zilveren schaal): PCI
Lezingen: Jes. 22, 19-23 Rom. 11, 33-36
Mt. 16, 13-20 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Viering van woord en communie
Voorganger: Dhr. F. Steijger
Samenzang
Zondag:
10.30 uur Viering van woord en communie
Voorganger: Dhr. F. Steijger
Koor: Anima Mea
Weekend 2 en 3 september
Twee-en-twintigste zondag door het jaar
collecte:
eigen kerk
Lezingen: Jer. 20, 7-9 Rom. 12, 1-2
Mt. 16, 21-27 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: W. Froger, priester
Samenzang
Zondag:
10.30 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Koor: Dameskoor
Vrijdag 8 september
16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: dhr. G. van de Have
Locatie: Hart van Groenenwoud
Weekend 9 en 10 september
Drie-en-twintigste zondag door het jaar
collecte:
eigen kerk
Lezingen: Ez. 33, 7-9 Rom. 13, 8-10 Mat. 18, 15-20 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Viering van woord en communie
Voorganger: Dhr. F. Steijger
Samenzang
19.00 uur Viering van woord en communie
Locatie: Geervliet
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater P.H. van der Veer
Koor: Anima Mea
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering
Koor: Vietnamees koor
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Weekend 16 en 17 september
Vier-en-twintigste zondag door het jaar
collecte:
eigen kerk
Lezingen: Sir. 27, 30. 28, 7 Rom. 14, 7-9
Mt. 18, 21-35 (A)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater J. Konchenko
Samenzang
Zondag:
10.30 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: onbekend
Koor: Kernzangers
12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)
13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)
Vrijdag 22 september
16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: gereformeerde gemeente
Locatie: Hart van Groenenwoud
Weekend 23 en 24 september
Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Jes. 55, 6-9 Fil. 1, 20c-24 + 27a Mt. 20, 1-16a (A)
Zaterdag 19.00 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: onbekend
Samenzang
Zondag:
Geen viering i.v.m. openingsviering kerkelijk jaar
11.00 uur openingsviering
Locatie: Hoogvliet
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Samen verder
De zomertijd nodigt veel mensen uit om op pad te gaan. We gaan naar
“buiten”, wat dat “buiten” dan wel mag zijn. Op bezoek, op reis, vakantie,
dichtbij of ver weg. We nemen afscheid voor een ogenblik, voor een lange
tijd, voor altijd!!
Afscheid nemen doet altijd pijn. Het gezegde: “Afscheid nemen is een beetje
sterven” is een realiteit, waarvan we ons niet altijd zo bewust zijn.
Komende maand nemen we afscheid pastoor Stefan Bladowski, die
aangesteld was over onze parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. De foto’s van
de pastoors die vóór hem in onze Felicitasparochie aangesteld waren hangen
in de Schaapskooi om hen te herinneren.
Iemand zei het eens zo mooi: “Als afscheid nemen een beetje sterven is, dan
is ontmoeten een beetje leven”. Merken we daar dan wat van? Sommige
mensen voelen zich verdrietig als zij van kennissen niets meer horen of zien
na een overlijden. Maar erkennen wel dat ze verbaasd zijn over de
plotselinge aandacht die zij krijgen van betrekkelijk onbekenden.
Het nieuwe, nieuwe mensen ontmoeten en begroeten, dat is altijd een
verrassing die ons kan overkomen en waarvan we blij worden.
Aangestelde pastores en pastoralewerkers zijn in wezen passanten; wij als
geloofsgemeenschap moeten samen verder gaan.
Voor iedereen die op stap gaat of weggaat, dit kleine gedicht dat mij als een
zegenwens in de oren klinkt: zul je voorzichtig zijn, let goed op, kijk uit, bel je
even, houd goede moed, ga met God.
Ik wens u dit toe op al uw (vakantie)wegen, waarop wij samen verder gaan.
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Afscheid
Zul je voorzichtig zijn?
Ik weet wel dat je maar een boodschap doet
hier om de hoek
en dat je niet gekleed bent voor een lange reis.
Je kus is licht,
je blik gerust
en vredig zijn je hand en voet.
Maar achter deze hoek
een werelddeel,
achter dit ogenblik
een zee van tijd.
Zul je voorzichtig zijn?
(uit: 'Oogappel' (1986) van Adriaan Morriën (1912-2002)
Jacqueline Hoedt
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Bedevaart naar Brielle met de parochie op 11 juli 2017
Op 8 juli bent u allen van harte welkom bij de Nationale bedevaart in Brielle.
Zie voor informatie de website www.martelarenvangorcum.nl
Op 11 juli organiseert de pastoraatgroep van de Felicitaskerk, zoals elk jaar,
een bedevaart voor onze parochie.
Programma:
17.15 uur Verzamelen bij de Felicitaskerk voor degenen
die op de fiets naar Brielle gaan.
17.30 uur Vertrek fietsers naar Brielle
18.00 uur Verzamelen bij de kerk voor degenen die met de auto
gaan en mee willen rijden of iemand mee kunnen
nemen.
Uiteraard kunt u ook op eigen gelegenheid naar de
Bedevaartkerk in Brielle rijden. Adres; Rik 5, Brielle
18.15 – 18.30 uur Ontvangst in Bedevaartkerk
18.45 uur Welkom en verhaal van de H. Martelaren van Gorcum
door een gids van de bedevaartkerk.
19.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: pater Y. Konchenko
Aansluitend koffie en ontmoeting.
Oude brillen
Jaren lang heeft er achter in de kerk een doos gestaan, waarin oude brillen
konden worden verzameld. Helaas moesten wij daarmee stoppen omdat dat
lijntje er niet meer is.
Ik kan u ondertussen mededelen dat we een andere organisatie hebben
gevonden die graag deze oude brillen willen hebben. We zullen daarom
zorgen dat de doos weer terugkomt achter in de kerk.
De ‘nieuwe’ organisatie is de stichting Sovata, een stichting waar we ook
regelmatig een 2e collecte voor hebben (dit jaar weer in november). Deze
stichting biedt hulp aan achterstandsgebieden in Roemenië, door middel van
kleinschalige, vaak persoonlijke projecten. Meer informatie over deze
stichting kunt u vinden op ‘www.stichtingsovata.nl’.
Namens de pastoraatgroep
Angele de Vette
9

Financieel overzicht
Terwijl we allen uit kijken naar de vakantie periode en we een beetje rust
nemen wil ik toch nog even terug kijken naar het financiële jaar 2016.
Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van het jaar
2016
Inkomsten
Kerkbijdragen
parochianen

Uitgaven
Jaarlijks terugkerend
35.736,51 gewoon onderhoud

Collecten eigen kerk

17.689,52 Energiekosten
Zakelijke lasten en
755,00 verzekeringen
Dotatie voorziening
6.164,10 groot onderhoud

Stipendia
Uitvaarten
Overige kerkelijke
diensten
Offerblokken / Kaarsen

417,21 Altaarbenodigdheden
4.274,67 Offerkaarsen

5.932,60
6.558,12
1.308,65
7.500,00
1.206,52
1.157,64

Giften

1.456,80

Acties fancy fair
Overige bijdragen
parochianen
Ontvangen collecten
voor derden
Opbrengst
schaapskooi
Rente deposito's en
spaarrekeningen

8.107,24 Koren

292,49

1.627,75 Kosten kerktelefoon
Overige kosten
9.279,10 eredienst

178,45

2.797,01 Parochieavonden

45,00

2.288,50
Overige kosten
pastoraal
Bijdragen aan de
NP&G
Afgedragen collecten
voor derden
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1.056,83

755,00
42..120,00
9.279,10

Representatiekosten
Administratie /
secretariaat
Kopieerkosten /
drukwerk
Porti- en
telefoonkosten
Inningskosten
kerkbijdragen
Tijdschriften en
abonnementen
Overige beheerskosten
Overige
persoonskosten
90.593,41

52,79
2.890,62
341,51
1.638,90
556,24
175,20
2.855,24
1.860,00
87.999,20

Het overzicht geeft nog een positief saldo aan, maar de ervaring leert dat de
inkomsten terug lopen en de kosten stijgen. We zijn bijna op het punt dat de
kosten hoger worden dan de inkomsten. In deze cijfers zitten nog niet de
kosten die we wel in 2017 krijgen voor het parochieblad die we vanaf januari
2017 zelf moeten betalen. De totale kosten voor de 10 nummers zijn
ongeveer € 3.200 per jaar. Daarom hebben we besloten om een bijdrage
voor het kerkblad te vragen. Met een (minimum) bedrag van € 10,00 per jaar
zijn de kosten voor het kerkblad gedekt. Om kosten te besparen sturen wij
geen acceptgirokaart mee maar vragen wij u het bedrag over te maken op
NL21 INGB 0000 4472 97 ovv Kerkblad 2017. Mocht u toch graag het
kerkblad ontvangen via de mail, geef dit dan graag aan ons door via
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Als er vragen zijn over dit financiële overzicht kunt U mij altijd bellen
0181-623469 of mailen jorritsma.kins@kpnplanet.nl en ik leg het u graag uit.
Met vriendelijke groet
Roelof Jorritsma (penningmeester)
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Ik loop een stukje met u mee.
“Juist die dag waren er twee van hen op
weg naar een dorp, dat Emmaüs heette
en zestig stadiën van Jeruzalem lag. Zij
spraken met elkaar over alles wat was
voorgevallen. Terwijl zij zo aan het
praten waren en van gedachten
wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en
liep met hen mee. “ (Lucas 24, 13 – 15)
Twee leerlingen van Jezus zijn op weg
naar Emmaüs. Ze zijn verdrietig en
terneergeslagen. Ze praten erover met
elkaar en plotseling loopt Jezus met hen mee. Verderop in dit evangelie lezen
we “brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak”. Het
doet de leerlingen zichtbaar goed als Jezus met hen meeloopt en naar hen
luistert en uitleg geeft over wat er gebeurd is en waarom het zo moest gaan.
Ook wij hebben allemaal in ons leven momenten waarin wij verdrietig of
terneergeslagen zijn. Waarin we ziek zijn of slecht nieuws ontvangen.
Waarin we teleurstellingen ervaren of eenzaamheid. Op al deze momenten is
het fijn als er iemand is die een stukje met je mee loopt. Iemand die een arm
om je heen slaat om je te laten voelen dat je niet alleen staat. Iemand die een
luisterend oor heeft voor wat je zo verdrietig maakt. Of iemand die zomaar
een tijdje stil bij je komt zitten.
Als pastor en als christen wil ik ook een stukje meelopen. Bij de koffie na een
viering, bij een zieke aan het bed, bij rouwenden. Maar ook in hele kleine
dingen. Door gedag te zeggen tegen de straatkrant verkoper bij de
supermarkt. Om te laten merken dat ik hem gezien heb. Door een kaartje te
sturen naar iemand die alleen is om te laten weten dat ik aan ze denk. Door
te bidden voor alle mensen die daarom gevraagd hebben, zodat ze weten dat
Jezus ook met hen meeloopt.
Als christenen hebben wij allemaal deze opdracht, om in navolging van
Christus, een stukje met onze naaste mee te lopen. Soms heel bewust en
intensief, maar soms in een simpel gebaar of een groet.
Het doet mensen zo ontzettend goed om te weten dat ze in hun verdriet of
eenzaamheid niet alleen zijn. Christus zelf loopt elke dag met ons mee. We
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mogen dit ervaren door het stil te maken in onszelf en te bidden, zodat wij
Zijn kracht voelen stromen in ons.
Als christenen mogen wij ook een stukje meelopen met onze naaste.
Laten we in de komende tijd ons bewust zijn van Zijn belofte en onze
opdracht: ik loop een stukje met U mee en Ik loop een stukje met u mee.
Desiree Bühler (pastoraal werkster)
Katholiek worden? Meldt u nu alvast aan voor de cursus!
Om volledig in de katholieke kerk opgenomen te worden mogen we de
zogeheten “initiatie” sacramenten ontvangen. De sacramenten van de doop,
1e Heilige communie en het Heilig vormsel.
Steeds meer volwassenen melden zich in onze parochie met de vraag hoe ze
katholiek kunnen worden. In 2016 / 2017 deden 7 personen mee aan de
cursus. Ook dit jaar starten we met de cursus in september. Deze zal
parochiebreed gehouden worden. Voor wie? Voor volwassenen, vanaf 18
jaar, die katholiek willen worden of katholiek zijn maar de basis cursus
willen volgen. We gaan samen op weg naar de paaswake waarin we de
catechumenen op gaan nemen in de katholieke kerk.
De avonden zullen gevarieerd zijn. We gaan verschillende vormen van
spiritualiteit ervaren, we kijken naar de catechese met thema’s zoals Bijbel,
sacramenten, liturgie, etc. We bereiden voortaan voor in een jaar samen met
anderen die ook toe willen treden tot de katholieke kerk. Het fijne hiervan is
dat we samen de zoektocht naar geloof maken. Zo kan zich een hechte groep
vormen. Vaak voor het leven.
Loopt u rond met de vraag of toetreden tot de katholieke kerk iets voor u zou
zijn? Of kent u iemand die daarover denkt? Meldt u dan aan via
secretariaat@hhnicolaaspieckengezellen.nl wij nemen dan contact met u op.
Ook voor vragen kunt u hier naartoe mailen.
Ook mensen die in het afgelopen jaar katholiek zijn geworden maar toch nog
meer van het geloof willen weten kunnen zich opgeven.
Begin juli zal er een flyer komen met alle data + thema’s erop.
Als wij uw gegevens hebben zullen wij u dit toesturen.
Namens het pastorale team. Desiree Bühler, pastoraal werkster.
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10e brief uit Brazilie van Francisco
Indaiatuba, Brazilië, 20 juni 2017
Beste Paul,
Dank je voor het fijne en verrassende bericht in het vorige kerkblad.
Ik was blij met jouw bericht over de “Fancy Fair” de grote “ontmoetingsdag”
van de Feliciaskerk. Ik ben dan ook erg verheugd dat er weer een verrassend
goed bedrag is opgehaald, resultaat van gedegen voorbereiding, grote
inspanning, goede samenwerking en gulheid van velen, die van deze dag op
alle fronten een fijne en geslaagde dag hebben gemaakt! Voor mij en de
mensen van de parochieschool Santa Rita is de KERS op de fancy fair-taart
dat die dag meegeholpen heeft om te besluiten tot de voortzetting in de
komende KERST-actie 2017 van de Felicitaskerk voor een bijdrage van
studiebeurzen voor kansarme kinderen op de parochieschool Santa Rita!
Hiephiep hoera! Dit bericht is zeer enthousiast ontvangen door de pastoor
Xico en de schoolleiding!
Voor Brazilië is de maand juni traditioneel een feestmaand, want dan
worden met name Sint Antonius (13 juni) en de apostelen Johannes (24 juni)
en Petrus (29 juni) gevierd. Het is een feestmaand, die sinds de Portugezen
in Brazilië aan land zijn gekomen (1500) uitbundig wordt gevierd. Het zijn
oorspronkelijk oogstfeesten. Alles en iedereen doet eraan mee. Mensen,
groot en klein, jong en oud, arm of rijk, gaan gekleed in boeren- en cowboyklederdracht, als op een boerenbruiloft. Allerlei typische, regionale en
nationale, zelfgemaakte, zoete en hartige hapjes, gerechten en dranken
worden opgediend. Er zijn natuurlijk kinderspelen en enthousiaste
folkloristische muziek en dansen! Het zijn volksfeesten vol vreugde, plezier
en gezelligheid voor iedereen! De parochie Santa Rita, samen met de
Caritasinstellng, school, crèches en andere pastorale, sociale en parochiële
groepen, hebben dit jaar zaterdag 17 juni uitgekozen, om met z’n allen in een
grote hal hun “junifeest” te vieren. De schoolkinderen presenteren zich dan
trots en laten hun ingestudeerde dansen zien aan familie en alle bezoekers.
Moeders van de schoolkinderen nemen allerlei zelfgemaakte taarten,
gerechten en drankjes mee en verkopen die dan voor een afgesproken prijsje
via bonnetjes, waarvan de opbrengst naar de parochiële caritasinstelling
gaat. We hebben samen met al die bekende en onbekende mensen genoten.
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Zo’n feest verbroedert, maakt iedereen, ongeacht wie of wat voor even gelijk
en gelukkig!
Paul, over mijn familie. Onze zoon, Victor, heeft voor de derde keer in zeven
maanden, een operatie ondergaan. Hij, het hele gezin en wij, (groot-)ouders,
hebben enkele weken in spanning geleefd. “God dank!” is de operatie
geslaagd en kan onze zoon weer opknappen. Dus kunnen we nu gelukkig
zeggen dat het met ons weer goed gaat en dat we daar elke dag dankbaar
voor mogen zijn!
Ik sluit deze brief af met dank aan jou en de Felicitasgemeenschap en wens
jullie en allen van harte vrede en alle goeds!
De school- en zomervakantie komen eraan, voor allen die op vakantie gaan
en allen die thuis blijven wens ik “Que Deus lhes acompanhe!” “Moge God u
begeleiden!”
Francisco vanuit Brazilië
40 jarig Felicitaskoor bedankt!!!!
Wat een enorme verrassing! Ik kon mijn ogen niet geloven bij het bericht dat
het 40 jaar jubileumconcert van het Felicitaskoor een positief saldo heeft
opgebracht dat resulteerde in € 1.500,00 als schenking aan het project van
de beurzen voor kansarme kinderen van de parochieschool Santa Rita, in
Indaiatuba, Brazilië.
€ 1.500,00 is omgerekend in Braziliaanse Real ongeveer BRL 5.500,00 een
echt groot bedrag dus!! Ik heb het ‘Goede Nieuws’ de volgende dag naar de
Parochieschool gebracht. De schoolleiding Carmita en Claudia en een lerares,
die me, zoals altijd, allerhartelijkst ontvingen, waren héél, héél, héél erg blij.
Ze geven zich dagelijks met hart en ziel en veel liefde over aan de zeer
belangrijke en zware taak om les te geven in de huidige Braziliaanse
chaotische omstandigheden, voor alle leerlingen en speciaal voor de
kansarme kinderen.
Ik bewonder telkens de vreugde en brede lach, waarmee ze hun missie
vervullen. En ze zien zo’n verrassing, zoals deze grote bijdrage voor hun
werk, als een teken van solidariteit en ondersteuning van hun missie, een
stimulans om de moed niet te verliezen en door te gaan met onderwijzen
van naastenliefde, samen delen, samenleven. Ze zien de schenking als een
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Godsgeschenk! Ze houden niet op om me vooral op het hart te drukken jullie,
het Felicitaskoor en allen die hebben bijgedragen, te bedanken en de wens
over te brengen van Gods zegen!
De pastoor, Pater Xico, heeft vandaag, zondag 25 juni, vóór de zegen op het
einde van de eucharistieviering, zijn blijdschap en dank geuit voor de gave
van het Felicitas parochiekoor uit Nederland. Hij noemde het een voorbeeld
van solidariteit met de armen, juist nu de Braziliaanse overheid en
samenleving in zijn solidaire voegen kraakt.
Dank, 40 maal dank, Felicitaskoor namens de school en de parochie Santa
Rita voor de gave en getoonde solidariteit!
Hartelijke en dankbare groeten,
Alle goeds!
Francisco
Amigo para sempre!
Jubileum Weekend Felicitas Koor.
Op 10 en 11 juni 2017 vierde het Felicitas Koor o.l.v. Wil Driever haar 40jarig jubileum. Al een jaar was er hard aan het programma gewerkt.
Zaterdagavond was er eerst een concert, waarvoor iedereen in het beige en
blauw was uitgedost. Hoogtepunten waren het instrumentaal
“On my Own” en “Thank you for the Music.” Het applaus sprak voor zich.
Op zondag werd het feest voortgezet. De deelnemers werden rond
13:00 uur in de kerk verrast met een enorme Felicitas taart! Na de koffie
volgde een fietspuzzeltocht, waarvoor we in vijf groepen waren ingedeeld.
De route leidde eerst naar de Lisstraat, wat bij de oudere leden veel
herinneringen opriep. Zo werd de “Oude Katholieke Kerk” bezocht en
kwamen we langs de Michaëlkerk, waar vlakbij ooit een CD was opgenomen!
We reden verder langs het Hartelkanaal tot aan Geervliet. Er werd
gepauzeerd bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Hier werden weer wat vragen
opgelost, o.a. hoeveel stellen zijn er uit het Felicitas Koor ontstaan. De drie
uur durende tocht eindigde bij Café Merz in Spijkenisse. Onder het genot van
een drankje werden de vragenlijsten afgerond. Ook kon je hele en halve
noten raden uit de pindapot.
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Tijdens het diner was er een afwisselend programma. Iedere groep had een
lied op een melodie uit het repertoire van het koor voorbereid!
Winnaar werd groep 5 met het lied “De Tien Geboden voor Koorleden”.
Groep 4 won de fietstocht. Voor de winnaars was er een attentie. Het aantal
noten werd geraden door Nel Tuk die een etentje won voor twee.
Dankzij de adverteerders en de deurcollecte na het concert kan het koor, na
aftrek van de kosten, € 1.500 schenken aan Francisco Pelger in Brazilië voor
het project voor studiebeurzen aan kansarme kinderen van de
Parochieschool Santa Rita.
Het 40-jarig jubileum was een feest met alles erop en eraan. Het is een
weekend waarop we nog lang met veel plezier zullen terugkijken!
Lianne Quak
22 juni 2016
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In gesprek met Jan Noordman,
Vandaag ben ik op visite bij Jan
Noordman. Geen onbekende
parochiaan, maar door zijn ouderdom
en gezondheid zien we hem de laatste
tijd wat minder in de kerk.
Zelf zegt Jan daarover: “Ik kijk graag
naar de H.Mis op de TV op
zondagochtend, dan hoef ik er niet
uit.”
Jan Noordman is in Heino geboren, 7
km. van Raalte vandaan. Hij was daar
kleermaker, maar dat was geen vetpot.
Zijn broer zei op een dag: “kom naar
het Westen, hier is veel meer werk.”
Dus trok Jan met zijn vrouw Ans, twee
zonen en een dochter naar Hoogvliet.
Jan ging werken bij de R.E.T. als
conducteur. Hij wist nog precies dat hij op lijn 16 en op lijn 11 had gereden.
Vanuit Hoogvliet kwam het gezin in Spijkenisse wonen.
Jan had nog zulke goede contacten daar, dat hij mensen uit Hoogvliet heeft
overgehaald om bij de eerste Fancy Fair van de Felicitaskerk te komen
helpen.
Jan vond het nieuwe kerkgebouw aan de Heemraadlaan dan ook een prima
plek, omdat het zo centraal staat en zo goed bereikbaar is.
Al voor 1997 zat Jan in de Bijbelgroep waar hij zich goed thuis voelde
Meestal had Jan een passend gedicht of een tekst bij zich, dat goed bij het
thema paste. Altijd zocht hij naar mooie teksten, waarmee hij anderen kon
troosten of steunen. Ook bij de maandelijkse koffieochtend was hij degene
die opende met een passend woord.
In de loop der jaren heeft Jan dikwijls verteld over zijn bijzondere
geloofservaringen.
De eerste keer was dat in het ziekenhuis, waar hij lag met een zware
hartaanval. Hij zag een groot licht, herstelde en ging de Bijbel lezen. Zelfs zijn
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medepatiënten hielp hij met teksten uit de Bijbel. Jan zegt zelf daarover:
“Mijn vertrouwen in God groeide en dat krijg je als je de Bijbel leest“.
Toen Jan samen met Ans, naar Lourdes was geweest, kon hij maanden lang
nog de warmte die hij daar ontvangen had, in zijn handen voelen.
Ook na het overlijden van zijn vrouw Ans, voelde hij de warmte van Gods
aanwezigheid over hem komen, als hij zich verdrietig en eenzaam voelde.
Op de middag dat ik bij Jan ben, leest hij: “De ontmoeting” van Jos Douma,
een predikant uit Zwolle. Het is een retraiteboek en Jan leest het al voor de
tweede keer. “Ik vind er rust bij”, zegt hij. En ook: “Jezus kijkt je aan, Jezus
raakt je aan, Jezus spreekt je aan en daar krijg ik kracht uit”. “Ik kan dat niet
uitleggen. Het is mijn manier om door te gaan en niet te zeggen het is
genoeg”.
Ik heb een heel gelovig mens ontmoet, die nog steeds blij is met het feit dat
hij zijn geloof aan anderen kan doorgeven.
Ik hoop, dat ook de lezers door jouw verhaal geïnspireerd raken, Jan.
Dank je wel en alle goeds,
Jacqueline Hoedt
Herinnering : Naar de Bedevaartkerk in Brielle op 11 juli 2017.
Al heel veel jaren wordt er vanuit onze Felicitaskerk een kleine bedevaart
naar de kerk van de Martelaren van Gorcum gehouden.
Meestal is dat in de week na de grote feestdag, dit jaar op zaterdag 8 juli.
Op dinsdag 11 juli is er voor de parochianen van ons cluster een
eucharistieviering in de bedevaartkerk om 19.00 uur ’s avonds.
Vertrek vanaf de Felicitaskerk:
Voor de mensen die per auto mee willen rijden om 18.00 uur verzamelen.
Voor de sportieve fietsers om 17.30 verzamelen bij de kerk.
De pastoraatgroep.
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Vormsel
In september gaan we in de parochie weer beginnen met de voorbereiding
op het H. Vormsel. Op 5 november zal het Vormsel worden toegediend in één
van de kerken van onze parochie.
Heeft u een kind dat nu in groep 8 zit en volgend jaar naar de Middelbare
school gaat dan kunt u haar / hem opgeven voor de Vormselvoorbereiding.
We gaan met een groep leeftijdsgenoten, aan de hand van een catechese
project, ontdekken wat het Vormsel is en wat dit kan betekenen in je leven.
Aan het einde van het voorbereidingstraject kunnen de kinderen aangeven
of ze al dan niet na overleg met hun ouders uiteraard, het Vormsel gaan
doen. In ieder geval zijn ze allemaal van harte welkom bij de voorbereiding.
U kunt uw kind opgeven door een mail te sturen naar
secretariaat@nicolaaspieckengezellen.nl. U ontvangt dan per mail een
opgaaf formulier. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw
kerk.
Budgetmaatjes: Nieuwe maatjes gevraagd
Reclame hoeven we als Budgetmaatjes niet te maken. Hulpvragers en
doorverwijzende instanties weten ons zelf wel te vinden. Het gevolg is
wachtlijsten. Iets waar we niet blij mee zijn. Het is zo moeilijk om nee te
moeten zeggen tegen mensen die je hulp vaak zo hard nodig hebben.
We zijn daarom op zoek naar nieuwe maatjes. Hiervoor hebben we een
advertentie opgesteld weke de komende tijd breed verspreid zal gaan
worden. Uiteraard mag u zelf ook informeren!
De advertentie vindt u op het prikbord in de Schaapskooi.

20

Bezoekgroep Hartelborgt:
We gaan gewoon door waar we mee bezig zijn
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 ze 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 iemand belangstelling heeft voor het bezoekwerk,
misschien binnenkort dus een nieuwe vrijwilliger bij onze bezoekgroep. We
kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. Helemaal de laatste tijd
kunnen we maar twee groepen bezoeken doordat er te weinig vrijwilligers
beschikbaar zijn door ziekte of andere verplichtingen.
Onze bezoeken worden door de jongens en de leiding erg gewaardeerd, de
ene keer merk je dat meer dan de andere keer.
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Familieberichten
Geen familieberichten ontvangen
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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 Spijkernisse.
Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met
pater J Kochenko 06-45144377
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
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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
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Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389
Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse
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Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15
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Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –
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