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 7 oktober
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: dhr. J. van Egmond
Weekend 8 en 9 oktober
Acht-en-twintigste zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: 2 Kon. 5. 14-17 2 Tim. 2, 8-13
Lc. 17, 11-19 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: W. Froger, priester
19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. KZN
Locatie: Geervliet
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag
10.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering mmv Vietnamees koor
Weekend 15 en 16 oktober
Negen-en-twintigste zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Ex. 17, 8-13 2 Tim. 3, 14-4,2
Lc. 18, 1-8 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Zondag
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea
Voorganger: H. Vergeer, priester
12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)
13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)
Vrijdag 21 oktober
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: ds. K. Waterlander
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Weekend 22 en 23 oktober
Dertigste zondag door het jaar
Collecte:
missie
Lezingen: Sir. 35, 12-14 + 16-18 2 Tim. 4, 6-8 + 16-18
Lc. 18, 9-14 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag
10.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Weekend 29 en 30 oktober
Een-en-dertigste zondag door het jaar
1e collecte: eigen kerk
2e collecte (zilveren schaal): Hospice
Lezingen: Wijsh. 11, 23-12,2 2 Tess. 1, 11-2,2
Lc. 19, 1-10 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Voorganger: Mw. K. Rentmeester
Zondag
10.30 uur Eucharistieviering – Gezinsviering mmv Kernzangers
Voorganger: H. Vergeer, priester
Woensdag 2 november
Allerzielen
Collecte:
eigen parochie
Lezingen: Jess.25, 6a+7-9 Apok, 21,1-5a+6b-7 Lc 23 44-46+ 50+52+53+24,1-6a
19.00 uur Viering van Woord en Communie mmv Dameskoor
Voorganger: Dhr. F. Wijnen
Vrijdag 4 november
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Weekend 5 en 6 november
Twee-en-dertigste zondag door het jaar
Collecte:
eigen parochie
Lezingen: 2 Makk.7,1-2+9-14 2 Tess.2,16-3,5 Lc.20,27-38 of 20, 27+34-38 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
19.00 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. KZN
Locatie: Geervliet
Voorganger: Mw. Hoedt
Zondag:
10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. KZN
Voorganger: Dhr. F. Wijnen
Er is weer kinderwoorddienst
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Weekend 12 en 13 november
Drie-en-dertigste zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Mal. 3, 19-20a 2 Tess. 3, 7-12
Lc. 21, 5-19 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: W. Froger, priester
Zondag
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: H. Vergeer, priester
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering mmv Vietnamees Koor
Koor: Vietnamees koor
Vrijdag 18 november
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: ds. Van Berkel
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Samen Verder
Rugzak
Op het moment dat dit naar de drukker gaat loop ik waarschijnlijk met een
rugzak in de bergen. Bergen zijn mooi, maar onvoorspelbaar, dus een rugzak
met eten en drinken, een vest, regenkleding en zelfs wat EHBO materiaal is
wel noodzakelijk. Veelal loop je op plekken waar je geen mens ziet, niet
toegankelijk voor auto’s. Maar de hoge toppen zijn indrukwekkend, maakt
van jezelf weer een nietig mens. Een ideale plek voor gesprekken met jezelf,
je partner of zelfs met God.
De scholen zijn ook al weer enkele weken bezig. Veelal zien we kinderen met
zware rugzakken vol wijsheid richting school gaan. Daarnaast zijn er de
kinderen die ook een onzichtbare rugzak hebben. Het rugzakje dat aanduid
dat de school hen extra aandacht mag geven wegens dyslexie, ADHD en nog
meer van die zaken.
In de kerk heb je geen rugzak vol noodzakelijke spullen nodig, geen rugzak
met wijsheid en de rugzak met aandacht is ook niet van belang. De kerk is
droog en warm en er is zelfs een EHBO trommel. Wijsheid staat in de Bijbel,
vaak met moeilijke bewoordingen, maar daar hebben we dan weer een
voorganger voor die het een en ander uitlegt. Dan de aandacht: God heeft
aandacht voor iedereen, zichtbare aandacht en onzichtbaar.
Voor wie behoefte heeft aan een wat meer zichtbare aandacht en er om
vraagt, heeft ook de Felicitaskerk aandacht. Schroom dan niet om iemand
van de Pastoraatgroep hierover aan te spreken en samen komen er dan wel
uit. Dat kan een doorverwijzing zijn naar iemand anders, een gesprek later
maar ook een gesprek op dat moment. Zo’n vraag om aandacht kan ook voor
iemand anders gesteld worden. Onzichtbare rugzakjes zijn voor ons ook niet
zichtbaar, dus zullen we er wel door iemand op gewezen moeten worden.
Namens de Pastoraatgroep
Angele de Vette
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BELANGRIJKE MEDEDELING!
We willen u er graag op wijzen dat de e-mailadressen van de Felicitaskerk
gewijzigd zijn.
Voor alle e-mailadressen geldt dezelfde wijziging nl ……@felicitasparochie.nl
is gewijzigd in …..@felicitaskerk.nl.
De namen van de werkgroep voor de @ is ongewijzigd gebleven.
Alleen het parochieblad is niet meer bereikbaar onder die naam.
Dat is voortaan kerkblad@felicitaskerk.nl
Hieronder als voorbeeld de wijzigingen van de 4 meest gebruikte
e-mailadressen:
secretariaat@felicitasparochie.nl is nu secretariaat@felicitaskerk.nl
beheercommissie@felicitasparochie.nl is nu beheercommissie@felicitaskerk.nl
pastoraat@felicitasparochie.nl is nu pastoraat@felicitaskerk.nl
parochieblad@felicitasparochie.nl is nu kerkblad@felicitaskerk.nl
Wanneer u uw bericht naar het oude adres stuurt, wordt dit nog automatisch
doorgestuurd en krijgt u een berichtje dat het gewijzigd is.
We raden u wel aan om uw adresboek in uw emailomgeving zo snel mogelijk
aan te passen want het automatisch doorsturen houdt binnenkort op.
Mocht u nog vragen hebben laat het ons dan weten.
Met vriendelijke groet,
Beheercommissie
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Eerste Heilige Communie in het voorjaar van 2017
Op 26 oktober is er de informatieavond voor de ouders
van de kinderen, die in 2017 hun eerste H. communie
mogen gaan doen. Wij doen deze voorbereiding met
behulp van het project – Blijf dit doen -. Kinderen die in
groep 4 of hoger op de basisschool zitten kunnen hieraan
meedoen. Het kind en een ouder starten op 9 november
met de voorbereiding en in november komen alle
kinderen nog 2 keer bij elkaar. In januari 2017 komen de
kinderen weer bij elkaar voor de verdere voorbereidingen. De
kinderbijeenkomsten zijn op een woensdagavond van 18:00 – 19:30 uur.
Ook zijn er twee ouderavonden, van 20:00 – 21:30 uur.
Na de eerste H. communieviering sluiten de kinderen met hun ouders dit af
door nog een keer bij elkaar te komen. U kunt uw kind opgeven d.m.v. het
bijgaande inschrijfformulier en deze opsturen naar
eerstecommunie@felicitaskerk.nl of het formulier (deze liggen ook achter in
de kerk) in de brievenbus te doen bij de kerk. De kosten van de
voorbereiding en de materialen zijn € 40,00 dit is inclusief een CD met de
foto ’s van uw kind tijdens de viering.
p.s. Helaas zijn wij genoodzaakt als er te weinig inschrijvingen zijn,
de communie viering een jaar over te slaan.
Werkgroep gezinscatechese:
Lia Vogelaar, Marlies Veldhuijsen, Mavis Trustfull – Dongor en Helene Jaoude
Voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het heilig
Vormsel.
Ook in 2017 zal het sacrament van het heilig Vormsel worden toegediend
samen met de vormelingen uit Rozenburg, Rhoon, Brielle en Hellevoetsluis.
De juiste datum is nog niet bekend, maar de informatieavond natuurlijk wel,
deze wordt namelijk gehouden op dinsdag 6 december 2016 (zie
aanmeldingsformulier).
Jongeren vanaf 12 jaar (niet meer zittend op de basisschool) kunnen zich via
het aanmeldingsformulier aanmelden. Maar ook oudere jongeren en
volwassenen kunnen zich opgeven. Zo nodig zullen we net als afgelopen jaar
de groepen splitsen, als het leeftijdsverschil te groot is.
De werkgroep Vormselvoorbereiding
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Aanmeldingformulier communicanten 2017
INFORMATIEAVOND woensdag 26 oktober 2016 – start 20.00 uur
in de Schaapskooi van de parochiekerk Felicitas, Hekelingseweg 15,
Spijkenisse
AANMELDING COMMUNICANT voor het jaar 2017.
Roepnaam kind :
Geb. datum :

Gedoopt : JA / NEE
Geboorteplaats:

Geboorteland:

Doopnamen :
Achternaam kind :
Namen en geboortedatum ouders / verzorgers :

Andere gezinsleden: m/v m/v m/v m/v Adres :
Postcode + plaats :
Email-adres :
Telefoonnummer :
Basisschool :
Groep :

( Schooljaar 2016 – 2017)

AANMELDEN VOOR 25 oktober 2016
Gaarne inleveren in de brievenbus van de pastorie ( achterzijde kerk)
of via E mail - eerstecommunie@felicitaskerk.nl
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Aanmeldingsformulier vormelingen voor het jaar 2017
Informatieavond op dinsdag 6 december om 20.00 uur
in de Schaapskooi van de parochiekerk Felicitas, Hekelingseweg 15, Spijkenisse
AANMELDING VORMELING voor het jaar 2017
Naam:……………………………………………………………..........
Geb.datum: ……………Geboorteplaats:…………………………….
Geboorteland:………………………………………………………….
Doopnamen:……………………………………………………….…..
Straatnaam:………………………………………………………..……
Postcode/plaats:…………../………………………………………….
Email-adres:…………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………
Gedoopt

JA / NEE ( omcirkelen wat van toepassing is)

in de kerk/parochie:……………………………………………………
te:………………………………………………………………………..
Gaarne inleveren in de brievenbus van de pastorie (achterzijde kerk)
of via e-mail: vormsel@felicitaskerk.nl
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De maandelijkse koffieochtend.
Veel kerkgangers gaan na afloop van de viering even koffiedrinken in de
Schaapskooi. Een fijne gelegenheid om elkaar niet alleen boven maar ook
beneden te ontmoeten. Ook om even een praatje te maken; soms met
mensen die we kennen, soms met mensen die je zo beter leert kennen.
Ook op de eerste maandag van de maand is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten bij de koffie en met elkaar in gesprek te komen. De eerstvolgende
keer is dit maandag 7 november van 10.00 – 12.00 uur. U bent altijd welkom
en… de koffie/thee staat voor u klaar.
De pastoraatgroep.
Het platform van de kerken voor de geestelijke verzorging in de
Hartelborgt
Het is al weer twintig jaar geleden dat er namens de verschillende kerken
hier op Voorne en Putten een Platform werd opgericht om de geestelijke
verzorging van de Hartelborgt te steunen. “De gevangene bezoeken” is een
van de werken van barmhartigheid. En een van de activiteiten van het
Platform is dan ook om aan de ”vieringen” op de zondagmiddag samen met
de jongeren deel te nemen.
Al jaren lang hebben Papi en ik namens onze kerk contact met de jongeren
en de geestelijk verzorgers in de Hartelborgt. In het verleden hebben ook
geestelijk verzorgers als Ryan van Eijk en Willem van de Heining in onze
vieringen iets verteld over hun werk als justitiepastor.
Afgelopen maand hebben wij van een van de pastores, Len Lafeber afscheid
genomen, omdat Len met pensioen is gegaan.
Het werd een warm afscheid en namens onze Felicitaskerk heb ik het ”lege”
kruisje mogen aanbieden. Het kruis dat in onze kerk hangt en dat symbool
staat voor het licht door het lijden.
Wij hopen dat wij dit werk van barmhartigheid ook namens u mogen blijven
doen.
Namens de pastoraatgroep Papi Lourens en Jacqueline Hoedt.
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Celldogs: ook in de Hartelborgt.
Hebt u onlangs op de TV het programma: Celldogs gezien?
Een boeiend programma waarin Jan Kooijman liet zien hoe asielhonden een
aantal weken gekoppeld worden aan gedetineerden en wat zowel de hond
als de cliënt door deze training van Dutch Celldogs hiervan leren.
Ook in de Hartelborgt is men met dit programma aan de slag gegaan,
waardoor een van de jongens zo enthousiast is geworden dat hij momenteel
als vrijwilliger in een asiel aan het werk is.
Bij het afscheid van dominee Len Lafeber, was deze jongen, een van de
trainers van Celldogs en de maatschappelijke werker van de Hartelborgt
aanwezig om ons over de positieve werking van dit programma te vertellen.
Door het goede resultaat is men van plan om dit project in de Hartelborgt
nog een keer te herhalen en zo honden en jongens weer een kans te geven.
Een trainingsprogramma waar beiden “”beter”” van worden.
Dat is pas gerechtigheid!!
Namens het Platform van de kerken
Jacqueline Hoedt.

11

Bedevaart naar de Basiliek in Schiedam
Donderdag 20 oktober 2016 gaan we met de parochie op bedevaart naar de
H. Liduina Basiliek in Schiedam.
In het kader van het Jaar van Barmhartigheid zijn hier door Mgr. v.d. Hende
ook Heilige deuren geopend. De Basiliek is opgedragen aan de
Heilige Liduina van Schiedam.
We gaan op deze dag gezamenlijk door de Heilige deur, we vieren met elkaar,
overwegen en bezinnen het Heilig Jaar van Barmhartigheid.
Het pastorale team nodigt u van harte uit deze dag met elkaar te vieren, te
bidden ons te bezinnen en elkaar te ontmoeten.
Programma;
10.30 uur
11.00 uur

15.45 uur
16.00 uur

Ontvangst met koffie in de Felicitaskerk te Spijkenisse.
Hekelingseweg 15, metrostation Heemraadlaan.
Vertrek naar Schiedam
We gaan door de Heilige deur.
Rondleiding door de Basiliek.
Lunch.
Bezinning / catechese barmhartigheid.
Eucharistie en aanbidding.
Mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament
van boete en verzoening.
vertrek uit Schiedam
terug in Spijkenisse

Kosten; € 15,-- p.p. (betalen bij vertrek in Spijkenisse)
Lunch zelf meebrengen i.v.m. de kosten.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
De bedevaart kan doorgaan vanaf 40 deelnemers.
Vragen en opgeven: Telefonisch maandag t/m vrijdag
tussen half 10 en 11 uur
010 – 5015284 (secr. Rhoon)
Of per mail secretariaat@willibrordusrhoon.nl
Het pastorale team
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Beste parochianen,
Ik heb de brief, zie vorige uitgave van het Felicitas kerkblad, die ik vanuit
Brazilië heb ontvangen als volgt beantwoord.
Spijkenisse, 17 september 2016
Beste Francisco,
Je brief en de foto met dankkaart zijn geplaatst in ons Kerkblad. Wat mooi
om te lezen dat wij vanuit onze Felicitaskerk de mensen daar kunnen helpen.
Hulp die hard nodig is en blijkbaar heel goed aankomt.
Ik hoop dat we de mensen niet alleen blij maken, maar op termijn voor vele
kinderen het verschil kunnen maken.
Voor de adventsactie zoeken wij in onze kerk altijd een doel voor kansarmen
of kinderen. Doelen zijn er altijd genoeg en we willen ook dat het geld goed
aankomt en goed wordt besteed. Jouw vraag om jouw missie in je nieuwe
thuis parochie te steunen past daar perfect bij. Ik ga mijn best doen om
iedereen te overtuigen van dit project.
Ik heb de groeten en dankwoorden overgebracht aan iedereen in de parochie
die het kerkblad heeft gelezen.
Eind augustus en begin september hebben we hier bijna Braziliaans mooi
weer gehad. Nu komt de herfst en gaan we ons voorbereiden op het
kerstfeest 2016, dat we met zoveel mogelijk mensen in onze
kerkgemeenschap willen vieren.
Ga er maar vanuit dat jouw project “Sponsoring van beurzen voor kansarme
kinderen op de school Santa Rita” onze adventsactie wordt.
Heb je nog wat voorbeelden of cijfers waarmee wij de parochianen van
Felicitas kunnen overhalen om gul te geven? De lectoren willen tijdens de
vier zondagen van de advent hiervoor aandacht vragen en de mensen
informeren en enthousiasmeren.
Denk ook vast na over het vervolg, hoe wij de mensen in onze kerk kunnen
laten zien dat hun gift is aangekomen en dat er iets goeds mee gebeurt.
Namens ons allemaal de hartelijke groeten, ook aan Maria, je kinderen en
kleinkinderen.
Paul vanuit de Felicitaskerk.
P.S. jouw clubje Sparta is prima begonnen aan het seizoen in de eredivisie.
Als ik dit schrijf staan ze zelfs in het linker rijtje.
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Interview met Aad en Ceciel Jacobs
Aad en Ceciel zijn in Den Haag geboren. Ceciel kan het zo mooi zeggen:
“We zijn met onze blote gatjes in een Roomse wieg gelegd, met een kruisje
erboven en werden daardoor vanzelf Katholiek”.
Aad en Ceciel zijn voor de kerk getrouwd in 1954. Vanaf 1971 is de familie
Jacobs; vader, moeder een zoon en 2 dochters, in Spijkenisse komen wonen.
In Den Haag was Ceciel betrokken bij het schoonmaken van de kerk aldaar.
Ook is Ceciel 25 jaar zwarte Piet geweest op de kleuterschool van haar
kinderen in Den Haag en dat deed ze nog steeds toen ze al in Spijkenisse
woonde. Ze is hiervoor ‘geridderd’ door de kleuters met een zelfgemaakte
burgemeestersketting.
In Spijkenisse is Ceciel, samen met Jo Vet 20 jaar welfarewerkster geweest
bij het Rode Kruis. Ze begeleidden de invaliden en bejaardensoos ‘De Zon’.
Toen ze in Spijkenisse kwam wonen liep Ceciel de hele dag te zingen in huis.
Dit werd gehoord en daarom werd ze gevraagd voor het toenmalige
Felicitaskoor, dit is later opgegaan in het Emmauskoor. Enkele jaren daarna
is Aad ook nog op dit koor gekomen. Al snel na haar komst op het
Felicitaskoor is ze lid geworden van het Dameskoor. Later is zij ook nog 13,5
jaar dirigent geweest van het Dameskoor; zingen doet ze er nog steeds.
Aad en Ceciel begonnen met naar de kerk te gaan in de Lisstraat. Aad heeft
daar geholpen met wat kleine aanpassingen in het parochiezaaltje.
Toen de kerk aan de Hekelingseweg klaar was zat Aad 11 jaar in het
parochiebestuur. Hij was één van de aanstichters voor de bouw van
‘De schaapskooi’. Voordat die bouw kon beginnen moest er nog heel wat
geregeld worden. Ook leuk om te weten: Onder de kerk was het te laag om te
bouwen. Een oplossing was om het uit te diepen. Vandaar dat we een
hellinkje af gaan om in de schaapskooi te komen en dat er aan de andere
kant een trapje is.
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Wat is de geschiedenis van geloven?
Geloof hoort er bij Aad en Ceciel bij. Ze bidden geregeld en gaan ook
regelmatig naar de kerk. Ook roept Ceciel God aan bij goede en verkeerde
dingen, eerbiedig en oneerbiedig, zoals Ceciel zelf zegt.
Hoe probeert u het geloof handen en voeten te geven?
Aad en Ceciel proberen de tien geboden zoveel mogelijk na te leven.
Welke plek neemt Maria in uw geloof?
Maria is de moeder van God en heeft erg veel meegemaakt ze heeft haar zoon
verloren en een kind verliezen is het ergste dat je kunt overkomen.
Wat betekent de geloofsgemeenschap voor u, voor uw geloof en leven?
Het punt van geloven is de vraag: Is er na dit leven nog een hiernamaals?
Veel mensen geloven hier niet in. Dit is volgens Aad en Ceciel de
belangrijkste oorzaak van de terugval van het aantal gelovigen. Zelf hopen ze
hun dochter boven nog een keer te zien.
De geloofsgemeenschap op zich geeft hen veel sociale contacten.
Welke plaats neemt die grote kerk(bisdom en wereldkerk) in, in uw geloof en
leven?
Met deze paus zijn Aad en Ceciel in hun schik, het is een sympathieke paus en
ze hopen dat hij zijn ideeën doorzet en nog lang zal aanblijven.
Over het college van bisschoppen zijn ze iets minder enthousiast.
Ik wil Aad en Ceciel bedanken voor het gezellige gesprek.
Thea Ooijendijk
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Oktobermaand: Rozenkransmaand.
Jaren geleden vroeg Kardinaal Eijk om tijdens de oktobermaand, de
rozenkrans te bidden ”voor de eerbiediging van het menselijk leven en
vrede, veiligheid en vrijheid voor alle mensen”.
De situatie in de wereld is er zeker niet vrediger op geworden en voor de
mensen in het Midden Oosten lijkt het leven uitzichtlozer dan ooit.
Is het daarom niet een mooie gedachte om tijdens de oktobermaand tot
Maria te bidden met als bijzondere intentie dat alle mensen eens in vrede,
veiligheid en vrijheid mogen leven? En dat allen die nu in grote angst en
onzekerheid leven Gods bijstand mogen ontvangen?
Bij de afzonderlijke tientjes van de rozenkrans kunnen wij denken aan:
1. Voor de eerbiediging van het leven van iedere mens.
2. Voor vrede, veiligheid en vrijheid voor alle mensen.
3. Voor allen die leven in grote angst en voor hen die op de vlucht zijn.
4. Voor onze medechristenen en alle minderheden die worden onderdrukt
of vervolgd.
5. Voor regeringsleiders en allen die in onze wereld een zware
verantwoordelijkheid dragen.
In de oktobermaand is er gelegenheid om in de Mariakapel met elkaar de
rozenkrans te bidden vanaf 18.15 uur.
De pastoraatgroep
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Het jaar van Barmhartigheid
November: de doden begraven
Een jaar lang heeft het woord Barmhartigheid in ons kerkblad en onze
vieringen de aandacht gekregen. En dat kwam omdat Paus Franciscus het
afgelopen jaar had uitgeroepen tot het jaar van Barmhartigheid.
De Paus heeft op allerlei manieren laten zien hoe je barmhartigheid in
praktijk brengt. Nu is het de beurt aan ons. Goed zijn voor een ander kost
niets en is helemaal gratis.
Het jaar van Barmhartigheid eindigt op 20 november a.s. op het feest van
Christus Koning.
In de maand november herdenken we elk jaar op 2 november alle
overledenen in de parochie in onze Allerzielenviering.
Daarom heeft de maand november tot slot: de doden begraven.
Barmhartigheid in de kunst
Op woensdag 12 oktober van 19.15 – 21.00 uur, organiseert de kathedrale
parochie H.H. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305, Rotterdam, in
het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid een lezing over
‘Barmhartigheid in de kunst’. De inleider is mgr. H. Woorts, hulpbisschop van
het Aartsbisdom Utrecht.
De pastoraatgroep.
Kerstmarkt
Wanneer u dit stukje leest hebben we de eerste inzameling voor de
kerstmarkt al weer achter de rug. Dit jaar wordt de markt gehouden op
zondag 11 december, aansluitend aan de viering van 10.30 uur.
We hebben al een heleboel mooie, gezellige en sfeervolle kerstartikelen maar
natuurlijk kunnen we er nog meer gebruiken. U kunt uw (kerst)spullen
inleveren in de schaapskooi op 8 november en 6 december van 19.00 uur tot
21.00 uur. We hopen dat het weer een gezellige kerstmarkt wordt en zien u
graag de 11e.
Met vriendelijke groet
Marijke Walraven: 633325, Henk den Breejen: 635110, Thea van Heijningen:
614844, Jim Cabrie: 612478, Robert van Kints: 643097, Elly Hoorens:
643265
17

Caritas Banneux N.D.

Bisdom Rotterdam.

Voor de bedevaarten:
Mw. A.W. Opstal
Westlaan 62
2641 DN Pijnacker
tel: 015 3693148.

Dhr. G.J. de Bruijn
Polderweg 12 a
2493 ZA ‘s Gravenhage
tel: 070 3205872

Elk jaar organiseert het Banneux comité van het bisdom Rotterdam een dag
in Ipse, afd.Crayenburg te Nootdorp. De datum voor dit jaar is gewijzigd van
13 november naar 20 november 2016
Wijziging van de datum Banneux dag in Nootdorp
Een reünie van de bedevaarten van het afgelopen jaar ofwel een
samenkomst voor eenieder die Maria een warm hart toedraagt wordt dit jaar
gehouden op zondag 20 november 2016.
Programma:
vanaf
9.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.15 uur Eucharistieviering voorgegaan door Pastor B. Wessel
11.30 uur Aperitiefje aansluitend lunch met koffie of thee
13.00 uur Ontspannen middagprogramma
15.00 uur Rozenkrans gebed aansluitend Lof met ziekenzegen door
Diaken J. Collignon
16.15 uur afsluiting.
De kosten vergoeding voor deze dag is € 15.00
Voor informatie of opgaven voor deze mooie dag kunt u kontact opnemen
met:
Mw. Paula Opstal tel. nr: 015 3693148 of mailadres:
paula_opstal@hotmail.com
Bezoek ook eens onze website: banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl
Hartelijk dank namens Banneux Comité Bisdom Rotterdam
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De ST Gerardus kalender 2017 te koop
Wat koop ik met de Gerardus
kalender?
De Gerardus kalender is een
dagscheurkalender en een soort
almanak. Met deze kalender krijgt u
‘iedere dag een beetje spirit’. Op de
voorkant staat iedere dag een
spreuk. Naast de zon- en
maanstanden zijn o.a. een groot
aantal feestdagen van heiligen
vermeld. Op de achterkant worden
moppen en taalgrapjes afgewisseld
met bezinning, puzzels en
informatie op allerlei gebied.
Een stukje historie
De oorsprong van de ST Gerardus
kalender gaat terug tot de jaren ‘20
van de vorige eeuw toen Klooster Wittem zich ontwikkelde tot een
bedevaartsplaats voor de H. Gerardus Majella. Met de koop van de kalender
ondersteunde men toen – en ook nu – het werk vanuit klooster Wittem. In de
loop van de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving
van de Gerardus kalender zijn steeds met de tijd meegegaan
Wat steun ik met de koop van de Gerardus kalender?
Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie,
stilte of gebed. Het is ook een plek met belangrijke cultureel-historische
waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort
plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten
goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.
Heeft u belangstelling voor de activiteiten kijk dan op
www.kloosterwittem.nl
De kalender is bij u in de buurt voor 6,75 euro te koop bij:
Thea Ooijendijk achterin de kerk. Wij verzoeken u de kalender vooraf te
betalen.
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Nieuwsbrief nr. 91 – september 2016
WERKGROEP GEBEDSBIJEENKOMSTEN: Uitzenddienst op 12 oktober ‘16
Aankondiging uitzenddienst Vrede voor de Stad D.V. 12 oktober 2016
Dorpskerk Spijkenisse, aanvang 20.00 uur Vrede Bloei Welvaart Het gaat
goed
Wat is vrede eigenlijk? Er is veel diversiteit binnen en buiten de projecten en
toch ook één in de Vrede van God. Die vrede mag je ontvangen en kun je
uitdragen - in jouw project bijvoorbeeld. We vieren de vrede samen, in al
onze diversiteit, door te zingen, te bidden en elkaar en God te ontmoeten.
Daarna kun je gezegend (verder) aan het werk gaan om de vrede te
verspreiden.
Wil je het lied van Vrede voor de Stad meezingen in een ad-hoc koor?
Kom dan om half 8 naar de Dorpskerk en werk mee aan vrede door muziek!
ACTIVITEITENCOMMISSIE: Vooraankondiging
Even een vooraankondiging. Iedereen die in
het verleden wel eens aan een
supermarktactie heeft meegewerkt ontvangt
een uitnodiging om ook dit jaar weer met de
kerstactie mee te doen. Alvast voor in de
agenda: de actie vindt plaats op vrijdag 9- en
zaterdag 10 december ’16. Geef het door,
geef het door.
BUDGETMAATJES: Een drukke zomer
Juli en augustus zijn maanden waarop veel mensen in ons land op vakantie
gaan. In de politiek ligt in die maanden het werk zelfs nagenoeg stil. Het
zomerreces noemen ze dat. Hoe anders is dat bij Budgetmaatjes. Daar gaat
het werk gewoon door. In alle hevigheid.
Het was druk deze zomer. En ook spannend! Spannend b.v. voor die
hulpvrager waar de eventuele toelating tot de schuldsanering steeds maar
opschoof. Steeds weer lag er een schuldeiser dwars. Uiteindelijk is het na wat
juridische dreigementen toch goed gekomen. Fijn daarbij is om te merken
dat in dergelijke gevallen de samenwerking met de gemeente erg goed is.
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We hopen dat er nu voor de hulpvrager een tijd aanbreekt van rust. Het
worden enkele moeilijke jaren, maar aan het eind van die tunnel is er licht.
Als Budgetmaatje moet je van veel dingen op de hoogte zijn. Dat leer je niet
allemaal op de cursus. Dat leer je vooral in de praktijk. Wat fijn om dan te
merken dat het team van Budgetmaatjes zeer divers is. Je staat er nooit
alleen voor. Je kunt altijd op elkaar terugvallen. Wanneer er specifieke
vragen zijn over hypotheken of belastingen of juridische zaken b.v. Het is fijn
om met zo’n team te mogen werken.
Bij Budgetmaatjes kijk je de armoede soms diep in de ogen. Het is dan fijn om
een stukje met een hulpvrager op te mogen lopen. Om iets te betekenen voor
haar of hem. Armoede lossen we als Budgetmaatjes niet op. Erger nog het
ziet er naar uit dat die de komende jaren zeker niet minder zal worden. Ook
komen mensen met schulden naar verwachting eerder op de radar. Na een
drukke zomer volgt waarschijnlijk een nog drukkere winter.
PS: Wilt u ons als nieuw Budgetmaatje in die drukte helpen mail dan naar
budgetmaatjes@vvds.nl. We nemen dan contact met u op.
Fancy-Fair: Hulp gezocht
We zijn achter de schermen al volop
bezig met de voorbereiding van de
Fancy Fair op 20 mei 2017. We
hopen op deze dag weer een
gezellig feest te houden, maar ook
een mooie opbrengst te realiseren.
En voor die mooie opbrengst is de
loterij erg belangrijk. Daarom zijn
wij dringend op zoek naar iemand
die de organisatie van de loterij op zich wil nemen.
Hij/zij hoeft het wiel niet uit te vinden. Er is vorig jaar door Francisco een
mooi draaiboek gemaakt waarin alles duidelijk wordt uitgelegd.
Hebt u interesse of vragen neem dan gerust contact op met een van ons.
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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Familieberichten
Er zijn geen nieuwe berichten deze maand.
Rectificatie:
Vorige maand stond vermeld bij het overlijden van Adrianus van Geffen op
2 augustus jl. dat Jacqueline Hoedt voorging tijdens de afscheidsdienst. Dat
was niet juist. De voorganger was pastoor Stefan Bladowski.

22

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
Hekelingseweg 15 te Spijkernisse.
Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met
pater J Kochenko 06-45144377
Aanvragen misintenties: 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
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.3 jaargang 2016-2017 moet op maandag 31 okt. 2016 voor 19.00 uur
binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitaskerk.nl
Okt. 2016 nr. 2
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