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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 17 en 18 december Vierde zondag van de Advent 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Jes. 7, 10-14    Rom. 1, 1-7       Mt. 1, 18-24 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: pastoor S. Bladowski  
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang   
  Voorganger: pastoor S. Bladowski  
 12.45 uur  Rozenkrans bidden (Engelstalig) 
   13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis) 
 
Zaterdag 24 december 
 15.00 uur Kerstviering in het Hart van Groenewoud 
  Voorganger: Wendy Perez 
 
Zaterdag 24 december  Kerstavond  
Collecte:    Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst) 
Deurcollecte:  eigen parochie 
Lezingen: Jes. 9, 1-3+5-6   Tit. 2, 11-14   Lc. 2, 1-14  

 18.30 u Gezinsviering van Woord en Communie 
  Voorganger: Dhr. F. Wijnen 
  Koor: Kernzangers 
 19.00 uur Eucharistieviering te Geervliet m.m.v. KZN 
  Locatie: Geervliet 
  Voorganger: Ben van Dam, geestelijk verzorger 
 21.00 uur  Avondkerstviering van Woord en Communie 
  Voorganger: D. Bühler, pastor 
  Koor: 10 Plus 
 22.00 uur Nachtviering in de Ontmoetingskerk 
  Voorganger: P. H. van der Veer, priester 
  Koor: Felicitas 
 

http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746
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Zondag 25 december   Eerste Kerstdag 
Collecte: Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst) 
Lezingen: Jes. 52, 7-10   Heb. 1, 1-6   Joh. 1, 1-18 of 1, 1-5+9-14 (C) 
 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea 
  Voorganger: P. H. van der Veer, priester 
 
Maandag 26 december  Tweede kerstdag 
collecte: eigen kerk 
Lezingen: Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60   Mat. 10, 17-22 (IV) 
 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater J. Konchenko 
 
Vrijdag 30 december  
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenewoud 
  Voorganger: ds. P.C. Koster 
   
Weekend 31 december en 1 januari Heilige Maria, moeder van God 
   Octaafdag van Kerstmis 
1e collecte: eigen kerk 2e collecte (zilveren schaal): PCI 
Lezingen: Num. 6, 22-27     Gal. 4, 4-7       Lc. 2, 16-21 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Vervallen i.v.m. oudejaarsavond   
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang   
  Voorganger: pater J. Konchenko 
 
Weekend 7 en 8 januari Openbaring des Heren 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Jes. 60, 1-6      Ef. 3, 2-3a + 5-6       Mt.2, 1-12 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: pater J. Konchenko 
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor   
  Voorganger: W. Froger, priester   
 15.00 uur  Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor 
 
Vrijdag 13 januari 
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenewoud 
  Voorganger: dhr. H. van der Linden 
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Weekend 14 en 15 januari Tweede zondag door het jaar 
   Begin week van de eenheid van gebed 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Jes. 49, 3 + 5-6    1 Kor. 1, 10-13       Mt. 4, 12-23 of 4, 12-17 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: pastoor S. Bladowski 
Zondag: 10.00  Oecumenische viering m.m.v. Anima Mea 
  Locatie: Martinuskerk, Zwartewaal 
  Voorganger: Ds. Annet Ravensburg 
 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang   
  Voorganger: pastoor S. Bladowski  
 12.45 uur   Rozenkrans bidden (Engelstalig) 
   13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis) 
 
Weekend 21 en 22 januari Derde zondag door het jaar 
   Afsluiting week van de eenheid van gebed 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Jes. Jes. 8, 23b-9, 3     Jak. 5, 7-10       Mt 11, 2-11 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: nog onbekend 
Zondag 10.30 uur Oecumenische viering (Kanselruil) m.m.v.    
  Voorganger: Harrie van Gijsen (de Kern) 
  Koor: Felicitas 
 
Vrijdag 27 januari 
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenewoud 
  Voorganger: Dhr. J. van Egmond 
 
Weekend 28 en 29 januari Derde zondag door het jaar 
1e collecte: eigen kerk 
2e collecte (zilveren schaal): Vrede voor de Stad 
Lezingen: Jes.11, 1-10     Rom. 15, 4-9     Mt. 3, 1-12 (A) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater J. Konchenko 
Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. Kernzangers 
   Voorganger:  pastoor S. Bladowski 
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Samen Verder.  
 
De wereld omgekeerd. 
 
Het nieuwe kerkelijk jaar begon in het laatste weekend van november.  
Dat ging niet vergezeld van vuurwerk zoals aan het begin van het 
kalenderjaar, maar heel ingetogen in de vieringen. Geen feestelijk begin dus, 
omdat het echte begin nog een paar weken op zich laat wachten. 
Voor Christenen is het nieuwe begin, de geboorte van het kind Jezus.  
Met zijn komst durven we weer te geloven in de toekomst. 
Het is moeilijk om in de toekomst te geloven met alles wat we in onze 
omgeving en in de wereld horen, zien en ervaren. 
Toch zijn er altijd mensen geweest die hoe duister de tijd ook was, 
lichtpuntjes zagen zoals Martin Luther King. Hij droomde van gelijkheid.  
En er kwam gelijkheid tussen blank en zwart, misschien meer op papier dan 
in de praktijk, maar Martin Luther King heeft wel de wereld toen omgekeerd. 
Tijdens de adventstijd horen we in de 
lezingen van de profeet Jesaja van zijn 
visioenen en hij ziet een omgekeerde wereld. 
Een wereld van vrede, een wereld van 
rechtvaardigheid, een wereld waarin een kind 
met een adder speelt en oorlogstuig tot 
landbouwmachines worden omgebouwd. 
Kunnen wij de wereld omkeren?  
De problemen zijn misschien te groot en te 
ingewikkeld voor het individu.  
Maar misschien kunnen we zelf iets omkeren. 
Ik moet dan even denken aan kleding die 
vroeger werd gekeerd. Een oude mantel, een 
boord of een manchet werd van oud weer tot nieuw.  
Natuurlijk weet je dat de binnenkant oud is, maar toch we willen netjes voor 
de dag komen; dus keren we het om. Als wij onszelf omkeren kunnen wij ons 
een beetje anders, beter of nieuw voelen. Een gedachte, een gewoonte, een 
contact kan zo tot iets moois, iets nieuws worden. 
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Kerst is, komst en verlangen naar toekomst, gezien door de ogen van het 
kleine kind. Een goddelijk wonder in een wereld waarvan we dromen. 
Een wereld waar in voor elk mens een plekje is, eten, drinken en veiligheid. 
En ook al weet ik dat het geen realiteit is, toch wil ik daarvan blijven dromen. 
Laten we onze dromen aan elkaar vertellen; dan kunnen we samen geloven 
in een toekomst.  
 
Namens de pastoraatgroep wens ik u:  
 
Een vredig en zalig Kerstfeest. 
In 2017 gaan we samen verder met daarbij voorspoed,  
gezondheid en heel veel liefde om u heen gewenst. 
 
Jacqueline Hoedt  
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Kerstmis: een feest om samen te vieren. 
 
Om dat “samen vieren“ mogelijk te maken zijn de voorbereidingen voor het 
komende kerstfeest al sinds september in volle gang. We hopen dan ook dat 
veel parochianen en gasten het kerstfeest in de Felicitaskerk en/of de 
Ontmoetingskerk mee komen vieren. Mensen die moeilijk ter been zijn, geen 
vervoer hebben of het lastig vinden om alleen naar de kerk te gaan zullen blij 
zijn met een aanbod om mee te rijden. Daarom willen we iedereen vragen 
om te kijken of ze iemand weten die geholpen zou zijn met een lift naar de 
kerk.  Als we allemaal goed om ons heen kijken en mensen uitnodigen om 
mee te rijden wordt het echt een feest voor iedereen. 
Mocht het toch onverhoopt niet lukken om het kerstfeest in de kerk mee te 
vieren dan kunt u gebruik maken van de uitzending van de vieringen via 
internet. De vieringen in de Felicitaskerk en de Ontmoetingskerk (voor de 
juiste aanvangstijden zie elders in dit blad) kunt u daar beluisteren. Ga naar: 
www.kerkdienstgemist.nl, dan naar Zuid-Holland en onder het kopje 
“Spijkenisse” vindt u dan de Felicitaskerk en de Ontmoetingskerk. 
 
“ Plaats voor iedereen”  is het kerstthema dit jaar.  Een thema dat elke dag in 
het nieuws is. Maar het is ook een thema van alle tijden. Immers: in het 
kerstverhaal lezen we al dat er geen plaats was voor Jozef en de zwangere 
Maria. Gelukkig vonden ze een plaatsje in een warme stal waar zij en hun 
kindje  welkom werden geheten door herders en wijzen. Ook de adventsactie 
van dit jaar staat in het teken van dit thema. Op scholen in Brazilië is het niet 
vanzelfsprekend dat er plaats is voor kinderen van arme ouders. Goed 
onderwijs is voor deze ouders onbetaalbaar. Ouders die het schoolgeld wel 
kunnen betalen, betalen ook mee voor kinderen die dat niet kunnen. Zo ook 
op de Santa Ritaschool; de school waar Francisco Pelger zich sterk voor 
maakt. Door de bijdrage van de Felicitasgemeenschap hopen we dat er 
voldoende geld wordt ingezameld om voor één of meer kinderen een 
plaatsje op deze school te betalen. Plaatsing op een school, waar het 
onderwijs goed is, is essentieel voor een betere toekomst.  Laten we hopen 
en bidden dat het vieren van de geboorte van Jezus, ons zal inspireren tot het 
werken aan een betere, hoopvolle toekomst, in een wereld waar plaats is 
voor iedereen. 
 
We wensen u alvast een Zalig Kerstfeest.  
 
Namens het Kerstoverleg Paul Hoorens en May Ruigrok 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Eerste H. Communie op 14 mei 2017 
 
We zijn met de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie gestart 
 
De eerste avond was voor ouder en kind. 
Aan de hand van de "Vier wijzer", werd het spel "zo vieren we de 
Eucharistie" gespeeld. Het was de bedoeling om de volgorde van de 
eucharistieviering op een groot vel te plakken. Deze hangt nu op het infobord 
in de Schaapskooi. In de eerste kinderbijeenkomst leerden de kinderen wat 
de naam van God betekent. En wat de betekenis is van hun naam en 
doopnaam. Ook werd het verhaal van Mozes verteld, waarbij God hem Zijn 
naam vertelt. 
 
De tweede kinderbijeenkomst ging het over de tocht van de Joden door de 
woestijn. Hoe ook het volk van Israël mopperde, God bleef voor hen zorgen 
d.m.v. manna, water en vlees. Ook namen we een kijkje in de kerk.  
Hier werd verteld over het altaar, doopvont en de Mariakapel, waar ieder 
van ons een kaarsje heeft opgestoken voor Maria en er een moment van 
stilte was voor een eigen gebed; wij sloten dit mooie moment af met het 
Wees gegroet Maria. 
Op 18 januari gaat de voorbereiding verder. Om 18.00 uur is de 
kinderbijeenkomst en 's avonds om 20.00 uur is de ouderavond. 
We zijn dit jaar gestart met 13 heel enthousiaste kinderen en betrokken 
ouders. De meeste van de kinderen zijn minimaal 1 keer per maand in de 
kerk. We hopen dat de kinderen samen met hun ouders de weg naar de kerk 
mogen vinden om daar samen de eucharistie te vieren. 
 
We wensen iedereen een Zalig Kerstfeest een voorspoedig 2017. 
 
Werkgroep gezinscatechese 
 
Lia Vogelaar, Marlies Veldhuijsen, Mavis Trustfull – Dongor, Desiree Buhler 
en Helene Jaoude 

 



9 
 
 

Een stukje recente geschiedenis van onze Felicitaskerk. 
 
Hoe is de naam “Schaapskooi” ontstaan? 
 
Toen we groen licht kregen voor de bouw van de ruimte onder de kerk 
schreef pastoor Kempen in het parochieblad het volgende: 
”Volgens mij zijn er best 100 parochianen die F. 1000,00 kunnen schenken 
voor de bouw”.  
Ik dacht dat zal niet veel geld in het laatje brengen. Wat schets mijn 
verbazing; al na enkele dagen stond er F.1000,00 op de giro.  
Ik dacht daar moet ik iets mee doen.  
In het volgende parochieblad schreef ik: “Beste parochianen helaas zult u 
niet meer de eerste zijn met uw bijdrage voor de bouw, want het eerste 
schaap is al over de dam, maar als één schaap over de dam is dan volgen er 
meer.” 
Zo ben ik bijna een jaar blijven schrijven, o.a. 
 “Er lopen nu zoveel schapen rond die beesten moeten een dak hebben dus 
bouwen we een Schaapskooi” 
Zo is de naam van de Schaapskooi ontstaan. 
 
Groetjes 
Jacques Plompen 
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Vervoersgroep zoekt vrijwilligers 
 
Beste parochianen, 
 
In onze kerk is een vervoersgroep actief. Deze bestaat uit een klein aantal 
vrijwilligers die zorgen voor het ophalen van onze parochianen, die wat 
minder mobiel zijn en niet meer naar de kerk kunnen omdat ze geen vervoer 
hebben. 
Deze groep is op zoek naar meer vrijwilligers om onze parochianen te 
kunnen blijven ophalen. Bent u in de gelegenheid of kent u iemand die onze 
vervoersgroep kan helpen parochianen op te halen van huis naar de kerk, en 
na de viering en het genot van een kopje koffie in de schaapskooi terug te 
brengen naar huis? Het gaat om ongeveer 1 keer per maand of 1 keer in de 
zes weken 
 
U kunt contact opnemen met Helene Jaoude 
e-mail adres: helenaj99@yahoo.com 
of stuur een bericht naar mobiel nr.: 06-48307266 
 
Met vriendelijke groet namens de vervoersgroep, 
Helene Jaoude 
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Uitgave kerkblad 2017 
 
Ook in 2017 worden er weer 10 nummers van het kerkblad uitgegeven. 
Houdt u de data waarop uw kopij ingeleverd moet worden goed in de gaten. 
Noteer het bijvoorbeeld alvast in uw agenda. Na deze inleverdata is het 
meestal niet meer mogelijk om uw kopij nog in het blad te krijgen. 
 
Inleverdatum maandag  uitgiftedatum donderdag 
16 januari    26 januari 
20 februari    2 maart 
20 maart    30 maart 
18 april (dinsdag)   27 april 
22 mei     1 juni 
26 juni     6 juli 
11 september    21 september 
9 oktober    19 oktober 
13 november    23 november 
11 december    21 december 
 
De redactie wenst alle parochianen een Zalig Kerstmis. 
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Het Onze Vader 
 
Jezus zelf gaf ons de woorden van het Onze Vader.  
Elke seconde van de dag, over heel de wereld, klinken de woorden van het 
Onze Vader als mensen tot God bidden.  
Jezus gaf de woorden in het Aramees, maar de oudste woorden die wij tot 
onze beschikking hebben zijn in het Grieks. 
In Rooms katholieke kerk van Nederland en België waren de vertalingen tot 
nu toe verschillend. Daar komt nu verandering in. 
Vanaf het weekend van de 1e Advent 26 / 27 november 2016, zijn er in de 
vertaling van het Onze Vader, zoals wij die in de Rooms – katholieke kerk 
van Nederland gebruiken, twee wijzigingen ingevoerd.  
Vanaf het 1e weekend van de Advent zal de nieuwe vertaling van het Onze 
Vader gebruikt worden in de liturgie in Nederland en België. 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
 
De eerste wijziging is dat we in plaats van “zoals ook wij aan anderen hun 
schuld vergeven” gaan bidden “zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren”.  
Dit is voornamelijk een taal kwestie. Omdat er eerder in het meervoud staat 
“vergeef ons onze schulden” is voor het vervolg van deze bede ook gekozen 
voor het meervoud.  
De tweede wijziging is een wezenlijk andere theologische uitleg van het 
woord dat we gebruikten namelijk “bekoring” en waar we nu gaan bidden 
“beproeving”.  
Het woord bekoring heeft gewoonlijk een positieve betekenis. Het heeft de 
betekenis van aantrekking, aantrekkelijkheid, charme. Het kan de klank 
hebben van het verleiden tot zonden.  
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Maar God verleidt ons niet tot zonden. Zoals de tekst van de brief van 
Jakobus 1, 12- 14 ook aangeeft: “Gelukkig de mens die standhoudt in de 
beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het 
leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Niemand 
mag zeggen, als hij beproefd wordt: Ik word door God beproefd. Want God, 
die niet door het kwaad wordt beproefd, beproeft zelf ook niemand. Wordt 
iemand beproefd, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en 
meetrekt. “  
We gaan nu het woord “beproeving” gebruiken.  
Het woord beproeving geeft weer dat wij als mensen beproefd worden en 
daarin een keuze moeten maken. Een keuze die wij met ons hart moeten 
maken. Een keuze gemaakt met ons hart, is een goede keuze.  
Gemaakt vanuit een gelouterd en beproefd geloof. Dat vraagt God van ons. 
Elke keer als wij, bij een beproeving, een keuze maken met ons hart zullen 
wij inwendig als mensen groeien.  
Daarom bidden wij in het Onze Vader dat God ons niet in een beproeving 
brengt die boven onze kracht uitgaat.  
Zoals staat in 1 Kor. 10, 13 “U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan 
die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat 
u boven uw krachten beproefd wordt. Mét de beproeving bepaalt Hij ook de 
uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan.” 
 
Dat wij onophoudelijk mogen blijven bidden met de woorden van het  
Onze Vader. 
 
Desiree Bühler  (pastoraal werker) 
 
De Bijbelgroep op woensdagochtend. 
 
In het nieuwe jaar gaan we weer praten over de lezingen die in de komende 
vieringen op het rooster staan. 
Wilt u daarbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom van 10.00-12.00 uur 
op: woensdag 18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april en de laatste 
ochtend is op 10 mei.  
 
Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt 
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Beste parochianen, 
 
Ik heb de nieuwe brief, zie vorige uitgave van het Felicitas kerkblad, die ik 
vanuit Brazilië heb ontvangen als volgt beantwoord:  
 
 

Spijkenisse, 29 november 2016 
Beste Francisco, 
 
Je uitgebreide brief is met veel enthousiasme ontvangen in onze parochie. Je 
schreef dat de 5 kinderen die al geholpen werden met geld uit onze 
Kerkgemeenschap als het ware het etiket “FELICITASKIND” kregen en ook 
dat hun hele gezin meedeelt in de gegeven hulp. Extra uitleg en verdieping 
gaf je  met de mooie woorden:  “ (felicidade = vreugde, geluk) dat betekent 
een stralende lach van vreugde en geluk op het gezicht van een kind.  
 
Een lach van een kind is onbetaalbaar!” 
En ons motto van dit jaar is: “Plaats voor Iedereen”. Ook dit zijn mooie 
woorden; woorden die bijna te mooi zijn om waar te zijn. Maar tóch wij 
kunnen door samenwerking deze woorden wel een heel stuk waarmaken. 
Door jouw inzet voor het project van de parochieschool Santa Rita voor 
“Sponsering van beurzen voor kansarme kinderen” worden wij hier in 
Spijkenisse geprikkeld om mee te helpen! Dat doen we graag. 
 
Er worden vele woorden gewijd aan het Kerstmotto en aan het doel van de 
Adventsactie die daar zo mooi bij past. De advents kaarsen hebben de 
kleuren van Waakzaamheid, Bekering, Blijdschap en Geloof gekregen. Twee 
keer paars, een roze (mix van paars en wit) en als laatste een witte; de 
liturgische kleuren.  
 
De eerste kaars is ontstoken en wordt langzaam kleiner. De andere kaarsen 
zullen volgen; op weg naar het kerstfeest. Op weg naar het feest van de 
Geboorte van Jezus. Op weg naar “plaats voor iedereen”, in ons Spijkenisse 
en in San Paulo. Heb jij daar ook zo’n zelfde adventskrans? 
Dit alles maakt ons, ondanks dat iedereen zijn eigen beslommeringen en 
moeilijkheden of verdriet heeft, toch echt blij. Dat is Kerkzijn met een 
hoofdletter, een levende gemeenschap met plaats voor iedereen. We 
verheugen ons op dat kerstfeest en we willen iedereen laten meevieren.  
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Zoals je weet hebben we elk jaar vele kerstvieringen en in al deze 
kerstvieringen gaan wij collecteren voor het project in jouw nieuwe 
parochie. 
Zodra ik de opbrengst weet, zal ik het je laten weten. Ik denk niet dat ik kan 
wachten tot er weer een kerkblad uitkomt. Maar, zou jij ons wel in het 
volgende kerkblad kunnen laten weten wat je allemaal met onze opbrengst 
kunt doen? 
Ik hoop echt, dat wij met ons Felicitashart, hier in Spijkenisse veel kinderen 
in jouw Brazilië, San Paulo blij kunnen maken met een plek op school. Zo 
helpen we hen aan een toekomst, waarin, zoals ons motto dit jaar toe 
oproept Plaats is voor Iedereen. 
 
Wij , alle mensen van de Felicitaskerk, wensen jou en allen die je lief zijn een 
heel zalig Kerstfeest. 
 
Met hartelijke groet,  
Paul 
 
Help! 
 
Achter de schermen zijn we 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.  
Deze oproep heeft al meerdere malen in het kerkblad gestaan, maar helaas 
nog geen reacties opgeleverd. 
We hopen in het volgende kerkblad te kunnen melden dat we iemand 
gevonden hebben. Bovendien weten we dan de opbrengst van de kerstmarkt 
van 11 december 2016. 
 
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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Is er plaats? 
 
In de vier zondagen voor de kerst bereiden we ons voor op de komst van het 
Kind met kerst. Maar waar bereiden we ons nu eigenlijk op voor in de 
Advent. Wat betekent de komst van het Kind? 
In het evangelie, dat we in de kerstnacht lezen staat: “en ze baarde een zoon, 
haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf”  
Er staat met zoveel woorden “omdat er geen plaats voor hen was:” Hoe 
actueel is dat ook in deze tijd. Mensen zijn op de vlucht voor oorlog in hun 
geboorteland. Op de vlucht door honger. Uitziend naar een menswaardig 
bestaan. Ze verlaten hun land niet uit weelde. Waarschijnlijk met heel veel 
tegenzin. Wie gaat er immers vrijwillig op pad met zoveel ontberingen en 
onzekerheid in het verschiet? Ook Maria en Jozef gingen niet vrijwillig op 
pad. Ze werden daartoe verordend door keizer Augustus. Liever waren ook 
zij thuis gebleven om in alle rust, thuis, het Kind te ontvangen. Aangekomen 
in Bethlehem, bleek er geen plaats voor hen.  
In de Advent bereiden ook wij ons voor op de komst van het Kerstkind. En 
daarbij is aan ons de vraag; “Is er plaats in ons leven voor het Kerst kind? 
Voor Christus?” Elke dag opnieuw mogen wij voor Christus in ons leven 
kiezen. Om de vredevorst in ons midden een daadwerkelijk plek te geven. 
Om Christus die ons de barmhartigheid voorleefde te volgen. Om met Zijn 
ogen en hart om te zien naar onze naaste ver weg en dichtbij. 
Laten we met kerst, meer dan ooit, plaats maken voor het Kerstkind. En door 
Hem voor al die mensen; dakloos, gevangenen, vluchtelingen, eenzamen. Al 
onze naasten. 
 
Opdat wij elkaar oprecht een Zalig Kerstmis kunnen wensen.  
 
Namens het pastorale team, 
Desiree Bühler (pastoraal werker) 
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Het 40-jarig jubileum van het Felicitaskoor. 
 
Het Felicitaskoor is een begrip in onze kerk. En dat is ook wel logisch als u 
zich bedenkt dat we dit jaar ons 40-jarig jubileum vieren. We zijn begonnen 
in de Lisstraat, wat inmiddels de Charles de Foucauld Mavo is. En nu kunt u 
met regelmaat op de zondagen naar ons luisteren in onze huidige kerk. 
Om het 40-jarig jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, organiseren wij 
vanuit de jubileumcommissie activiteiten voor onze koorleden, maar ook 
voor u als parochianen. Over het programma voor onze koorleden hebben 
we al “wat tipjes van de sluier opgelicht”. We hebben op zondag 11 juni een 
gezellig middag- en avondvullend programma bedacht. Wat het programma 
precies inhoudt, is voor onze koorleden nog een verrassing. 
Voor u als parochianen hebben we een prachtig concert gepland op 
zaterdagavond 10 juni. Wil, onze dirigente, is druk bezig om er voor u een 
mooi programma van te maken. Behalve liederen die u van ons kent, ook een 
nieuw lied en een medley van oude liederen. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda. Wij hopen uiteraard dat u naar ons komt luisteren.  
 
De jubileumcommissie van het Felicitaskoor 
 
 
Vieringen in het Hart van Groenewoud 
 
Het is al haast twee jaar geleden, dat de bewoners van de Marckenburg naar 
de appartementen in de 3 ”villa’s” in het Hart van Groenewoud verhuisden. 
Voor veel bewoners was dat wel even wennen, maar nu is men aardig 
gewend. 
Wat nog steeds wennen is, is dat men voor veel activiteiten genoodzaakt is 
om naar een van de andere ”villa’s” te gaan.  
Voor de kerkvieringen die om de 14 dagen op vrijdagmiddag worden 
gehouden zijn er gelukkig een aantal vrijwilligers die de bewoners heen en 
terug naar deze plaats begeleiden. 
Met de vrijwilligers die dat vanuit de Felicitaskerk doen, is de geestelijke 
verzorging, met name Mevrouw Wendy Perez, dan ook heel erg blij. 
In ons kerkblad kunt u bij het rooster lezen op welke vrijdag om 16.00 uur 
een viering in het Hart van Groenewoud is. 
 
Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt 
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Familieberichten 
 

Overleden 
 
In volle overgave is van ons heengegaan:  

 Wilhelmus Ignatius Wilhelmus Hulskorte 
 Priester van het Bisdom Den Bosch 
 Hij overleed op 25 november jl. in Nijmegen.  
 De uitvaart vond plaats op vrijdag 2 december jl.  

 
 Wim Hulskorte is bij velen van u bekend als de huisgenoot  
 van pastoor Thijs van Zaal. 

 
 Een teken van medeleven kunt u, indien u dat wilt, sturen aan:  
 Thijs van Zaal priester, Abdijlaan 6, 5253 VP Nieuwkuijk 

 
 Gedoopt 
 
  Op 13 november werd gedoopt: 
  Elena, Gertruda, Catharina Woudsma,  

 geboren 30-06-2016 
 Vader: Johan Woudsma 
 Moeder: Antoinette Gertruda Woudsma-van der Ark 
 Zussen: Silvana en Phoebe 
 Elena werd gedoopt door pater J.L. Konchenko. 
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Laat je kennen 
 
Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door. 

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email: 

ledenadministratie@felicitaskerk.nl 

 
 Naam/ 
 Voornaam…………….………………………………………M/V 
   (doorhalen wat niet van toepassing is)             

 
Geboortedatum………………………………………………....... 
 
Adres....……………………………………………………………  
 
Postcode…………………………………………………………… 
 
Woonplaats....…………………………………………………… 
 
Gezinsleden:    Geboortedatum:  

  
 ............................................................................................M/V 

............................................................................................M/V 

............................................................................................M/V 

............................................................................................M/V 

  Aanvragen 

 Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 
of via pastoraat@felicitaskerk.nl waarna er met u contact zal worden 
opgenomen. 

 Voor de doop van volwassenen, 1e communie, vormsel of huwelijk kunt 
u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken 
van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen.  
Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie 
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  

mailto:ledenadministratie@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
mailto:lectoren@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
mailto: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.1 jaargang 2017 moet op maandag 16 jan. 2017 voor 19.00 uur binnen 

gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: kerkblad@felicitaskerk.nl 

 

Dec. 2016 nr. 4 
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http://www.felicitaskerk.nl/
mailto:kerkblad@felicitaskerk.nl

