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
Collecte:
Lezingen:
Zaterdag:
Zondag:

3 en 4 september
Drie-en-twintigste zondag door het jaar
eigen kerk
Wijsh. 9, 13-18b Filemon 9b-10 + 12-17 Lc. 14, 25-33 (C)
19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Voorganger: Mw. K. Rentmeester
10.30 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Voorganger: Mw. K. Rentmeester

Vrijdag 9 september
16.00 uur Gebedsviering in Hart van Groenenwoud
Voorganger: Mw. G. van der Linden

Weekend 10 en 11 september
Vier-en-twintigste zondag door het jaar
Openingsweekend
Lezingen: Ex. 32, 7-11 + 13-14 1 Tim. 1, 12-17 Lc. 15, 1-32 of 15, 1-10 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Geen viering ivm openingsviering in Brielle op zondag
19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Locatie: Geervliet
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering, openingsviering,
mm.v. koor uit Brielle
Locatie: Bedevaartkerk, Rik 5 Brielle
Voorganger: Mgr. Van den Hende, Pastoor S.
Bladowski, Pater J. Konchenko, Pastor D. Bühler
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering mmv Vietnamees koor
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Weekend 17 en 18 september
Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Am. 8, 4-7 1 Tim. 2, 1-8
Lc. 16, 1-13 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Zondag
10.30 uur Eucharistieviering–Gezinsviering m.m.v. Kernzangers
Voorganger: H. Vergeer, priester
12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)
13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)
Vrijdag 23 september
16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: gereformeerde gemeente
Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 24 en 25 september
Zes-en-twintigste zondag door het jaar
1e collecte: eigen kerk
2e collecte (zilveren schaal): Pax Christi
Lezingen: Am. 6, 1a + 4-7 1 Tim. 6, 11-16 Lc. 16, 19-31 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea
Voorganger: pastor S. Bladowski

Weekend
Collecte:
Lezingen:
Zaterdag:
Zondag:

1 en 2 oktober
Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
eigen kerk
Hab. 1, 2-3 + 2, 2-4 2 Tim. 1, 6-8 + 13-14 Lc. 17, 5-10 (C)
19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Voorganger: Mw. J. Hoedt
10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. 10 Plus
Voorganger: Mw. J. Hoedt
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Vrijdag 7 oktober
16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: dhr. J. van Egmond
Locatie: Hart van Groenenwoud

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
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Samen Verder
Het is intussen alweer een paar weken geleden dat ik terug kwam van een
bijzondere vakantie. En dan doel ik niet op een bijzondere locatie. De
bijzonderheid zit hem in de ervaring die ik heb gehad met andere christenen.
Het was van tevoren niet mijn bedoeling om met een christelijke organisatie
op vakantie te gaan. Maar ik wilde een midweek fietsen in een bepaalde
periode. De datum en de locatie van deze reisorganisatie kwamen mij goed
uit. Later kwam ik erachter dat het om een christelijke organisatie ging. Toen
ik informeerde wat het christen zijn inhield, vertelden ze dat deze mensen
iedere zondag naar de kerk gaan. Dat doe ik ook, dacht ik bij mezelf. Ik
besloot de gok te wagen en gewoon te gaan.
U kunt zich voorstellen dat het “gewone” mensen waren, net zoals u en ik. Op
de fiets hebben we soms wat over het geloof gepraat, maar ging het verder
gewoon over de alledaagse dingen.
Na een dag heerlijk te hebben gefietst, was er iedere avond voor het diner
een dagsluiting. Er werd een stuk uit de Bijbel gelezen, waarna er over werd
gesproken. En er werden liederen gezongen uit een liederenbundel.
Bijzonder om dat met wildvreemde mensen iedere avond te doen.
Het Onze Vader was net wat anders, maar verder was er weinig verschil.
Het samenzijn schepte een soort van band met elkaar.
En of je dan Katholiek bent of Hervormd, we geloven allemaal in dezelfde
God. Laten we daarom ieder respecteren in zijn manier van geloven en begin
hierbij in je naaste omgeving.
Ik kan in ieder geval terugkijken op een ontspannen vakantie met heerlijk
weer. Daarnaast was het ook inspirerend en heb ik stof tot nadenken voor de
komende tijd. Hopelijk is dat u op een of andere manier ook gelukt en heeft u
de nodige inspiratie opgedaan.
namens de pastoraatgroep Thea Ooijendijk
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Voedselbank zoekt vervoerders
Waarschijnlijk zijn uw gedachten nog lang niet bij de komende
supermarktactie op vrijdag 9- en zaterdag 10 december ’16. Dat is logisch,
want het duurt nog heel lang eer het zover is. De uitnodigingen om weer te
helpen zijn ook nog niet verstuurd. Dat gebeurt pas in de loop van december.
Toch vragen we nu al uw aandacht voor deze actie. De laatste jaren vormt
het rond krijgen van het vervoer een probleem. M.n. wanneer het gaat om
het op de vrijdag beschikken over voldoende bestelbusjes. Daarom nu al een
verzoek: heeft u zelf een bestelbus of weet u iemand die een bus heeft wilt u
dat dan nu al aan ons doorgeven? Dat kan op supermarktactie@vvds.nl

Budgetmaatje, iets voor U?
Budgetmaatjes, ze zijn op dit moment misschien harder nodig dan ooit!
Stelt u zich onderstaande situatie eens voor:
“Leven met schulden”, dat valt niet mee. Eerst denk je er zelf nog uit te
kunnen komen. Je treft regelingen met hen die geld van je tegoed hebben.
Soms lukt dat, maar heel vaak lukt het ook niet. Er komen steeds weer van
die brieven waarin wordt gevraagd wanneer je eindelijk eens gaat betalen.
Na verloop van tijd word je die brieven een beetje zat. Je weet nu ongeveer
wel wat erin staat. Daarom maak je ze niet meer open. Ze gaan op een stapel,
of soms erger nog rechtstreeks naar het oud papier. Wat niet weet, wat niet
deert.
Daarna kom je er achter dat het toch niet zo werkt. Je schuldeisers zijn je niet
vergeten. Ze kiezen voor een andere benadering. Ze sturen een deurwaarder
op je af. Steeds weer stellen ze dezelfde vraag: “Wanneer ga je betalen”?
Soms gaan ze nog een stapje verder, ze leggen beslag op het weinige wat je
nog hebt. Hoe moet je dan verder?
Binnen het project Budgetmaatjes worden we helaas steeds meer met
dergelijke situaties geconfronteerd. Het neem eerder toe dan af.
Daarom zoeken we voor 2017 ook weer een aantal nieuwe maatjes.
Om mensen in situaties zoals hierboven beschreven te helpen.
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Om inzicht in hun financiële situatie te krijgen.
Maar ook om een luisterend oor te vormen.
Heeft u financieel inzicht, is logisch nadenken niet vreemd voor u, raakt u
niet snel in paniek of gedemotiveerd, kunt u met teleurstellingen omgaan en
hebt u voldoende tijd dan zijn we op zoek naar u. Als nieuwe collega.
We zien uw reactie graag tegemoet via budgetmaatjes@vvds.nl
of bel: 06 27146876 (bellen graag na 17.15uur).
Meldt u nu al aan, dan kunt u voordat de opleiding (3 zaterdagen) begin
2017 start, alvast met een huidig maatje meelopen.

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.
Weet, dat u altijd welkom bent van 10.00-12.00 uur en… de koffie/thee staat
voor u klaar.
De pastoraatgroep.
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Geloofsgesprekken bij de Bijbelgroep
Ook dit jaar gaan we weer starten met gesprekken over geloofsonderwerpen.
We doen dat soms n.a.v. een Bijbelverhaal, soms doordat er vragen zijn maar
vooral omdat we met elkaar willen praten wat ons bezighoudt als gelovig
mens. Het groepje dat op woensdag 1x in de maand samen komt is niet
groot; dus weet dat u van harte welkom bent.
De eerste keer is dat op woensdagochtend 28 september van 10.00 – 12.00
uur. De daarop volgende keren zijn: woensdag: 12 oktober, 9 november en
7 december. Voor de woensdagochtenden in 2017 worden de datums nog in
het parochieblad vermeld.
Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt
Gebed op voorspraak Moeder Teresa
Heer, maak ons waardig
om onze medemensen te dienen,
die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger.
Geef hun heden, door onze handen, hun dagelijks brood;
en door onze begrijpende liefde vrede en blijdschap.
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede,
dat waar haat bestaat, ik liefde mag zaaien,
waar onrecht heerst de geest van vergeving,
waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid;
dat waar men dwaalt, ik waarheid mag brengen
en waar men twijfelt geloof;
licht in duisternis mag brengen
en blijdschap waar droefenis heerst.
Heer, laat mij liever trachten te troosten
dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
lief te hebben dan bemind te worden.
Want wie zichzelf verliest, zal vinden;
door te vergeven, wordt men vergeven;
door te sterven, ontwaakt men tot eeuwig leven.
Amen
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Beste parochianen,
Ik heb een brief vanuit Brazilië gekregen welke ik graag met jullie wil delen.
Mijn antwoord kunnen jullie lezen in het volgende kerkblad.
Brazilië, 16 augustus 2016
Beste Paul,
Vanuit Brazilië wil ik je, als coördinator van de Adventsactie, in deze brief
het een en ander over het project ‘Onderwijs Adoptie van de Parochieschool
Santa Rita’ vertellen.
Maar eerst wil ik wel vertellen dat we hier in Brazilië op 12 juli na een lange
maar goede vliegreis met open armen door familie, vrienden en kennissen
zijn ontvangen. We konden gelijk genieten van onze kleinkinderen, want die
hadden in de maand juli ‘wintervakantie’.
Wat waren de leiding, de onderwijzers en het ondersteunend personeel van
de school en ‘Chico’ de pastoor blij en enthousiast toen ze hoorden van het
bedrag dat ik uit Nederland had meegenomen en uit naam van de
‘Felicitaskerk’ in Braziliaanse munt (Reaal) mocht overmaken op de rekening
van de school
Santa Rita.
Toen ik ze ook nog
vertelde dat de
Felicitasparochie
de Advent actie
voor de
sponsoring van
beurzen voor
kansarme
kinderen op de
school Santa Rita
gaat houden,
groeiden ze van trots en uitten ze op alle manieren hun dankbaarheid en
bewondering voor de Felicitas kerkgemeenschap.
Vorige week heeft de directrice ‘Carmita’ mij op school uitgenodigd op
de koffie. Ze hadden een grote kaart gemaakt waarop ze hun dankbaarheid
voor de in Nederland geboden hulp tot uitdrukking wilden brengen zoals je
kunt zien op de foto’s die ik je heb gestuurd. Wellicht wil de redactie er een
in het komende kerkblad laten afdrukken? Pastoor Chico van de parochie
Santa Rita heeft op het einde van de zondagsviering bij de mededelingen de
parochianen verteld van de grote financiële bijdrage uit de Felicitaskerk in
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Nederland. De mensen applaudisseerden spontaan en enthousiast, want ze
weten allemaal hoe belangrijk de geboden studiebeurzen van school
voor de toekomst van die kansarme kinderen zijn! Ik was natuurlijk wel even
erg trots en blij op de Felicitas uit ‘Holanda’. Tot slot Paul, vraag ik je om
iedereen in de Felicitaskerk van mij de allerhartelijkste groeten te doen en te
bedanken namens mij en vooral namens de parochie en de school Santa Rita.
Alle goeds en Gods zegen!
Francisco vanuit Brazilië

Het jaar van barmhartigheid
De werken van Barmhartigheid in de maanden september en oktober.
In het laatste parochieblad kon u lezen dat er ook geestelijke werken van
barmhartigheid zijn.
In vergelijking met de 7 werken die wij kennen, zijn deze wat onbekend.
Toch zijn het werken die we elke dag wel tegen kunnen komen, zelfs
misschien meer dan de dorstige, de hongerige, de naakte, de zieke, de
gevangene, de vreemdeling of de dode.
Een bedroefde, een onwetende, iemand die goede raad nodig heeft, onrecht
of een belediging ervaart; ja, deze mensen hoef je niet te zoeken, ze kloppen
altijd wel aan je deur.
In de maand september gaat de aandacht naar “onderwijs voor de
onwetende.”
In oktober: “Mensen in moeilijkheden goede raad geven”.
Wij hopen dat ook deze werken ons inspiratie kunnen geven in het leven van
alle dag.
Namens de pastoraatgroep
Jacqueline Hoedt
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Uw wil
geschiede!
Hij sprak vaak
urenlang voor
zoveel dingen
bang
in stilte met
zijn Vader
maar ’t
resultaat dat
kwam
wat hij ook ondernam in het geheel niet nader.
Het leek wel of God zweeg en áls hij antwoord kreeg kon dat hem nooit
bekoren hij twijfelde eraan of God zijn stem kon verstaan of zomaar niets
liet horen.
Toch had God wel een plan maar daar wist
hij niets van je kunt niet alles weten een
wonder wordt vervuld met engelengeduld
en dat was hij vergeten.
Totdat hij dacht: als'k stil doe zoals God het
wil komt wellicht de onthulling, hij bad toen
elke keer:
Uw wil geschiede, Heer!
Ik ga naar Brazilië , het land waar ik veel
over heb liggen dromen, zo is de wil van
God toch uitgekomen.
Francisco, veel geluk en voorspoed in je
nieuwe thuis, Wij hebben
nog een klein presentje voor
in je nieuwe huis. De
lectoren zullen steeds aan je
denken,
al ben je ver weg van ons huis, en
denk je aan ons ?
kijk dan naar dit kruis
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“In geloof groeien” 2016 / 2017
Cursus
Deze cursus is bedoeld voor u;
 Als u interesse heeft om katholiek
te worden.
 Als u al katholiek bent, maar u
wilt de basis van het katholieke
geloof bijscholen of vernieuwen.
Elk jaar zijn er mensen die katholiek
willen worden. Sommige zijn al gedoopt in een andere kerk. Anderen zijn
nog geen christen. In onze parochie gaan wij beginnen met een cursus die de
basis legt van het Rooms katholieke geloof. De cursus loopt van september
2016 tot aan de Goede Week in 2017. In de Paasnacht zullen de cursisten,
catechumenen genoemd, opgenomen worden in de katholieke kerk en
kunnen ze de sacramenten van de H. Doop, de 1e H. Communie en het H.
Vormsel ontvangen.
Ook zijn er in onze parochie mensen die al wel katholiek zijn, maar waarvan
de basis kennis wat vervaagd is of die nooit een goede basis cursus gevolgd
hebben.
Inhoud
In de cursus komt o.a. aan bod;
 De Bijbel
 Verschillende vormen van bidden en spiritualiteit. Zodat u
gaandeweg de cursus kunt ontdekken welke vorm van spiritualiteit
bij u persoonlijk past.
 Kerkgeschiedenis
 Het kerkelijk jaar
 De sacramenten
 Het vieren van de liturgie
 De geloofsbelijdenis
 Heiligen
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Opzet van een cursusavond.
 Openen met een vorm van bidden / spiritualiteit.
Dit kan zijn close reading, Taizé gebedsdienst,
rozenkrans bidden, stilte meditatie, bidden rond
een liedtekst, etc.
 Theorie
 Uitwisseling in kleine groepjes met vragen
 Afsluiten met gebed
De cursus is zo ingericht dat we als groep samen op weg gaan en hopen te
groeien in geloof.
Cursusdata
Woensdagavond
2016; 28 september, 12 oktober, 9 november, 23 november, 14 december.
2017; 11 januari, 1 februari, 22 februari, 15 maart, 5 april.
Plaats; Pastorie St. Willibrorduskerk, Dorpsdijk 236 te Rhoon
van 20.00 – 22.00 uur.
Kosten; 30,-Voor informatie of inschrijven kunt u mailen naar;
secretariaat@hhnicolaaspieckengezellen.nl T.a.v. Pastor Desiree Bühler of
telefonisch via nummer 06-53373307
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Beste parochianen
Ik heb besloten om na 19 jaar, te stoppen met het voorbereiden van de
ouders en de kinderen, voor de eerste H. communie.
Door veranderde werkomstandigheden is dit niet meer goed te combineren.
Door mijn vertrek zijn zij op zoek naar een enthousiast nieuw werkgroeplid.
Uiteraard blijf ik nog wel de voorzitter van de Pastoraatgroep, met als extra
taak – het coördineren en het ondersteunen van de vrijwilligers.
Gelukkig zijn alle werkgroepen zelfsupporting en lossen hun eigen
problemen vaak samen op.
Toch zijn er nog verschillende “vacatures”.
Achter in de kerk ligt een formulier waarop verschillende mensen worden
gevraagd.
Zit er iets voor u bij?
U kan mij altijd benaderen voor informatie, ook via een lid van een
werkgroep zijn er altijd vragen mogelijk.
Als u via de e mail dit wil doen, kan dit via
pastoraatgroep@felicitasparochie.nl
Ik reken op U!
Ine Korste
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Kerstmarkt 11 december 2016
Terwijl we dit stukje schrijven staat
de zon hoog aan de hemel en is kerst
voor ons gevoel nog ver weg.
Toch gaan we binnenkort beginnen
aan de voorbereidingen voor de
kerstmarkt.
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
4 oktober, 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
PS: staat 20 mei 2017 al in uw agenda?
Die dag houden wij weer onze Fancy Fair.
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Misintenties afroepen!
Wat is een misintentie?
Een misintentie is het, bij de voorbede, laten bidden voor een overledene,
een zieke of een jubileum of om kracht – al dan niet met vermelding van de
naam van de persoon.
In de glazen schaal achterin de kerk kunt u ook anoniem uw misintenties
opschrijven waar bij de voorbede ook Gods zegen over wordt gevraagd.
Hoe doen we dat?
In onze kerk is het gebruik om voor misintenties te bidden bij de voorbede.
Voor zo’n misintentie wordt een bedrag van € 10,00 gevraagd.
Voor de anonieme intenties in de schaal hoeft niet betaald te worden.
Sinds het vertrek van Fred gaat het aanvragen van de misintenties niet altijd
meer goed. Wij zijn ons daarvan bewust en bieden hiervoor onze excuses
aan. Daarom hebben we, de lectoren en de Pastoraatsgroep, geprobeerd het
verloop van de misintenties beter te structureren. Daaruit is het volgende
gekomen:
Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. via het mailadres van de lectoren lectoren@felicitaskerk.nl of
2. via het mailadres van de pastoraatsgroep
pastoraat@felicitasparochie.nl of
3. via de website (Felicitaskerk.nl / over de kerk / werkgroepen /
lectoren of pastoraatsgroep) en dan het contactformulier van de
betreffende werkgroep invullen en versturen of
4. telefonisch aan Frans Pietersen (641242) of Angèle de Vette (644159).
De aanvraag dient de donderdag voor de bedoelde weekendviering
binnen te zijn. De kosten kunnen overgemaakt worden op de rekening
van de kerk NL21 INGB 0000 4472 97 t.n.v. Felicitasparochie onder
vermelding van de naam van de persoon voor wie de intentie bedoeld
is. Ook is het mogelijk om een gesloten enveloppe met daarop de naam
van de persoon waarvoor de intentie bedoeld is af te geven aan de
koster. Hij/zij zal dan zorgen dat het geld bij de penningmeester
terecht komt.
De bovengenoemde telefoonnummers en mailadressen zullen voortaan ook
worden vermeld op de één na laatste pagina van het parochieblad onder het
kopje aanvragen.
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Wij verzoeken u vriendelijk geen andere wegen meer te bewandelen voor de
aanvraag van een misintentie. Door het aantal aan te spreken personen te
verminderen, hopen we te voorkomen dat een aanvraag niet gehonoreerd
wordt.
Wanneer er iets niet duidelijk is of u heeft nog vragen dan kunt u contact
opnemen met een van bovengenoemde adressen of telefoonnummers.
Wij rekenen ook op uw medewerking.
De lectoren en de Pastoraatgroep.
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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Dit is een stukje van het kerkraam dat staat op de voorkant van ons Kerkblad.

Om dit kerkblad 10 keer per jaar bij iedereen te bezorgen zijn er vele
mensen actief.
Wij zijn momenteel op zoek naar iemand die de 24 boekjes wil bezorgen
in de wijk – De Donk –
Heeft u de gelegenheid om door uw inzet bij te dragen aan onze parochie,
neem dan contact op met de hr. Jan Wildhagen – tel: 0181-642171
Vindt U het prettig om met andere mensen een vrijwillige bijdrage te geven
aan onze H. Felicitaskerk, er zijn verschillende werkgroepen die nog
versterking kunnen gebruiken.
Wilt u meer informatie?
Dit kan via de coördinator vrijwilligers – Ine Korste tel: 0181-616241
Kijk ook op onze nieuwe website – H. Felicitaskerk Spijkenisse, voor meer
informatie
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UITNODIGING
Openingsviering 11 september 2016. 10:30 uur
Bedevaartkerk, De Rik 5 te Brielle
U bent van harte uitgenodigd om, parochie breed, de opening van het nieuwe
werkjaar mee te vieren. Mgr. v.d. Hende zal in deze viering de hoofdcelebrant
zijn en het nieuwe pastorale team aan u voorstellen.
Op 11 september is het Nationale Ziekendag en is het mogelijk in de viering
de ziekenzalving te ontvangen. Mocht u deze willen ontvangen neemt u dan
even contact op met de pastores of het secretariaat.
U kunt hier ook naartoe bellen als u vanuit uw eigen kerklocatie mee wilt
rijden of zelf kunt rijden en mensen mee kunt nemen.
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Er is koffie met iets lekkers en daarna een eenvoudige lunch.
Deze wordt u aangeboden door de parochie. Tijdens de koffie nemen wij
afscheid van een aantal parochiebestuursleden en stellen wij de nieuwe
leden aan u voor, waarna u persoonlijk kennis met hen kunt maken.
Rond half 3 sluiten we dag af.
Wij hopen u allemaal bij deze parochiedag te mogen ontmoeten waarop wij
samen de Eucharistie vieren en daarna de gemeenschap die wij samen
vormen mogen vieren.
LET OP! In dit weekend zijn alle overige kerken van de parochie gesloten!
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Verhuizing van Pastoor Thijs van Zaal.
Van pastoor Thijs van Zaal ontvingen wij het volgende bericht:
Binnenkort ga ik verhuizen van Berkel en Rodenrijs naar:
Abdijlaan 6, 5253 VP Nieuwkuijk.
Telefoon: 06 51172523
Email: thijs.van.zaal@hetnet.nl of: thijs.van.zaal@gmail.com
Vanaf 1 september ga ik voor halve tijd werken in het parochiegebied van
Woerden en omstreken.
Ook Wim Hulskorte, die een tijd in de Felicitaskerk voorging, verhuist.
Vanaf 13 juli woont hij in het Berchmanianum, Houtlaan 4, 6525 XZ
Nijmegen.
De pastoraatgroep wenst de pastores Thijs van Zaal en Wim Hulskorte een
goede tijd toe op hun nieuwe woon- en leefplek.
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Familieberichten
Overleden
Op 31 juli overleed Mevrouw Adriana Martina Maria (Jeanne)
Ham-Olsthoorn, echtgenote van Martien Ham.
De familie Ham was zeker geen onbekende in onze parochie.
Martien heeft veel voor het kerkgebouw gedaan; Jeanne kenden we als lid
van het dameskoor, maar vooral als organist van dit koor.
Jeanne heeft meer dan 40 jaar het dameskoor begeleid en voor deze
verdienste ontving zij de Gregoriuspenning.
Op 6 augustus was de uitvaart van Jeanne in de Felicitaskerk en
Jacqueline Hoedt ging daarin voor.
Het dameskoor zong extra mooi en in een dankwoord herinnerende Ceciel
haar met leuke anekdotes. De leidraad in de viering waren de woorden van
Paulus: ”De liefde zoekt zichzelf niet”. Nee, de liefde zoekt de (A)nder.
Wij wensen Martien, maar ook de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen veel sterkte en Gods kracht toe voor de komende tijd.
Op 14 juli overleed Maurits Banda. Op 23 juli jl. was de afscheidsdienst in de
aula van De Ommering waarna hij werd begraven. Namens onze
geloofsgemeenschap is pastor Fred Wijnen voorgegaan in de
afscheidsceremonie
Engelien “Lien” Callaert-Ariëns, is overleden op 22 juli. 28 juli was de
afscheidsdienst in de aula van De Ommering waarna de crematie volgde.
Namens onze geloofsgemeenschap is pastor Fred Wijnen voorgegaan in de
afscheidsceremonie
Op 2 augustus overleed Johannes Adrianus van Geffen, de afscheidsdienst in
de Felicitaskerk was op 8 augustus. Jacqueline Hoedt ging voor en het
dameskoor gaf muzikale ondersteuning.
Na een langdurige ziekte, is op 7 augustus jl. in haar slaap overleden
mevrouw Tannetje Johanna Hopmann-Laven op de leeftijd van 92 jaar.
De uitvaart vond plaats in crematorium De Ommering waarin
pastor Fred Wijnen voorging.
De Felicitas Geloofsgemeenschap wenst de families heel veel sterkte en
Gods kracht bij dit verlies
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25 jarig huwelijk
Op zaterdag 9 juli vierde de familie Mercelita dat zij 25 jaar
getrouwd waren.
Op die middag vóór het feest hernieuwde het bruidspaar voor God hun
huwelijksbelofte en brachten zij een bloemetje bij Maria. Op het altaar stond
de familiekaars met een zilveren lint.
Deze bijzondere viering vond plaats in een kleine familiekring en Papi
Lourens en Jacqueline Hoedt gingen namens de pastoraatgroep hier in voor.
Huwelijk
Op 6 augustus jl. vond de kerkelijkse huwelijkssluiting plaats tussen William
de Graaf en Samira Sofia Mendes Correia, de huwelijkssluiting werd
voltrokken door pater G. van Tol.
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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@felicitasparochie.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@felicitasparochie.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@felicitasparochie.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@felicitasparochie.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@felicitasparochie.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@felicitasparochie.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@felicitasparochie.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 2016-2017 moet op maandag 26 sep. 2016 voor 19.00 uur
binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl
sep. 2016 nr. 1

24

