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 22 april
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Dhr. P. Both
Weekend 23 en 24 april
Vijfde zondag van Pasen
1e collecte: eigen kerk
2e collecte (zilveren schaal): Katholieke kerk in Vietnam
Lezingen: Hand. 14, 21-27 Apok. 21, 1-5a Joh. 13, 31-33a + 34-35 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag:
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: H. Vergeer, priester
Weekend
Collecte:
Lezingen:
Zaterdag:
Zondag:

30 april en 1 mei
Zesde zondag van Pasen
eigen kerk
Hand. 15, 1-2 + 22-29 Apok. 21, 10-14 + 22-23 Joh. 14, 23-29 (C)
19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater P.H. van der Veer
10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. dameskoor
Voorganger: Dhr. F. Wijnen
Er is weer kinderwoorddienst

Donderdag 5 mei
Hemelvaart van de Heer
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Hand. 1, 1-11 Ef. 1, 17-23 Lc. 24, 46-53
10.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Vrijdag 6 mei
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: ds. C. Cornelisse
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Weekend 7 en 8 mei
Zevende zondag van Pasen
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Hand. 7, 55-60 Apok. 22, 12-14 + 16-17 + 20 Joh. 17, 20-26 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag
10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: H. Vergeer, priester
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering
Koor: Vietnamees koor
Weekend 14,15 en 16 mei
Pinksteren
Collecte:
Week voor de Nederlandse missionarissen
Lezingen: Hand. 2, 1-11 1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13
Joh. 20 , 19-23 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Zondag:
9.30 uur
Oecumenische viering te Zwartewaal m.m.v. KZN
Voorganger: Ds. Annet Ravensberg
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. 10Plus
Voorganger: pater P.H. van der Veer
12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)
13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)
2e Pinksterdag
Lezingen: Jak. 3, 13-18 Mc. 9, 14-29
Maandag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko
Vrijdag 20 mei
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Gereformeerde gemeente
Weekend 21 en 22 mei
Collecte:
Lezingen:
Zaterdag:
Zondag:

eigen kerk
Spr. 8, 22-31

Zondag na Pinksteren
Heilige Drie-Eenheid
Rom. 5, 1-5 Joh. 16, 12-15 (C)

Geen viering i.v.m. Fancy Fair

10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea
Voorganger: pastoor S. Bladowski
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Samen Verder
Wat een kanjers van Katholieke scholen hebben we toch.
In de Goede week is weer menig kinderstemmetje in onze kerk gehoord. Vier
van de zes Katholieke scholen zijn met verschillende groepen langs geweest.
We hebben het Passieverhaal verteld en/of zijn langs de kruiswegstaties
gelopen. Daarna hadden de kinderen nog tijd om vragen te stellen of voor
een gebedje in de Maria Kapel. Hoewel we vaak horen dat de jonge generatie
niet meer geïnteresseerd is in de kerk, waren onze jonge bezoekers dat zeer
zeker wel. Dit was ook te merken aan de vragen achteraf: ze stelden vragen
over het raam, de kruisjes op de pilaren in de kerk en over de wand van
verbondenheid, maar ook een vraag of het heel erg was als je niet naar de
kerk kwam. Een vraag die pater Konchenko beantwoordde: Het is je manier
van leven die een goed mens van je maakt en dat hoeft niet per definitie met
een kerkbezoek te zijn. Zes weken daarvoor, op Aswoensdag zijn we, vanuit
de Pastoraatgroep, zelf op bezoek gegaan bij een tweetal scholen. Daar
hebben we verteld over de vasten. We laten iets (minder computeren,
minder snoepen e.d.) om zo stil te staan bij anderen. Dit bezoek eindigde met
het verbranden van een paar palmtakjes en het geven van een askruisje.
Deze scholen hebben de vastenperiode ook gebruikt om even te minderen
voor een ander, om geld in te zamelen voor de Vastenaktie in Oeganda. Op
Palmzondag, ons officiële weekend waarin wij collecteren voor de
Vastenaktie, hebben zij ons een cheque overhandigd. De Paus
Johannesschool heeft statiegeld flessen opgehaald en ingeleverd en zo een
bedrag van ruim €150,00 opgehaald. Bij de Mgr. Beckersschool hebben ze
vastenspaarpotjes gemaakt en zo ruim €300,00 gespaard. Wij zijn trots op
jullie. Volgend jaar weer? Tot slot vinden de communicantjes van De
Wegwijzer het zo leuk dat zij in onze kerk hun Eerste Heilige Communie
mogen ontvangen, dat zij een dag later (op 18 april) met hun hele klas naar
de kerk komen. Ze vertellen hun klasgenoten dan hoe zij deze grote dag
hebben beleefd en laten zien waar dit gebeurd is en hoe mooi de kerk eruit
zag. Als dit alles niet een vorm van verbondenheid is, van samen verder, dan
weet ik het niet meer. Wij hopen zo nog lang contact te mogen hebben met al
onze katholieke scholen.
Namens de pastoraatgroep
Angele de Vette
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Overweldigende belangstelling solidariteitsmaaltijd
Op zondag 13 maart 2016 werd de Solidariteitsmaaltijd gehouden.
Uw Felicitasreporter ging een kijkje nemen en sprak daarbij met organisator
Tom Hoang.
Dag meneer Hoang, het is een drukte van belang hier hè?
Ja, dat kunt u wel zeggen, maar noemt u mij alstublieft Tom. En ja, het is weer
gezellig druk. De mensen zijn weer van heinde en verre gekomen, niet alleen
uit Spijkenisse, maar ook uit Delft en zelfs uit Venlo en uit Oberhausen.
We waren even bang dat er niet genoeg te eten zou zijn.
Nou meneer Hoang, pardon, Tom, het lijkt mij meer dan genoeg. Hoe lang doet
u dit nu al?
Dit jaar is het alweer de 9e keer dat wij de Solidariteitsmaaltijd organiseren.
Volgend jaar wordt de 10e keer en daar zijn wij erg trots op.
Ik hoorde u bij uw openingswoordje zeggen dat de Solidariteitsmaaltijd vorig
jaar 2235 Euro heeft opgebracht. Dat geld kunt u ongetwijfeld goed gebruiken.
… ( ik zie ‘m stralen) … Ja, dat kunt u wel zeggen. Wij zijn dankbaar dat wij het
goed hebben hier in Nederland en we zijn ook dankbaar dat wij de kans
gekregen hebben een bestaan op te bouwen. Maar voor een heleboel mensen
in Vietnam is het leven daar niet makkelijk. Het is bijna niet voor te stellen,
maar heel veel mensen daar zijn écht arm, die hebben écht niets. Ze hebben
geen dak boven hun hoofd, ze hebben geen schoenen, het ontbreekt ze aan
medicijnen.
Maar hoe weet u nou dat dit geld goed terecht komt?
De pastoor van onze kerk is nog niet zo lang geleden bij ons geweest. Daar
waren wij erg blij mee. Maar van de verhalen van de pastoor over de
armoede van onze mensen daar worden wij verdrietig. Daarom zijn wij
dankbaar dat hij ervoor zorgt dat het geld goed besteed wordt. Voor het
kopen van schoeisel bijvoorbeeld, maar ook voor het kopen van kleding en
medicijnen. Hij zorgt er dus voor dat het geld niet in verkeerde handen komt,
maar bij de mensen die het echt nodig hebben. Maar weet u nou wat ik zo
leuk vind?
… Uh, nee eerlijk gezegd niet …
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Dat u de moeite genomen heeft om hier naartoe te komen. En u niet alleen,
maar ook andere parochianen! Dat vinden wij als Vietnamese Gemeenschap
heel fijn. Dat zien wij echt als een teken van solidariteit!
Dank u, maar weet u, het is echt heel gezellig, het eten is meer dan
voortreffelijk, de sfeer is heel erg leuk, ongedwongen en aangenaam, er is
genoeg te doen en we hebben het allemaal naar ons zin…
… Precies, en dat is waar wij het voor doen, het brengt mensen bij elkaar en
met de opbrengst kunnen wij heel veel goed werk verrichten.
Nou meneer Hoang, pardon nu zeg ik het weer, Tom, we moeten stoppen geloof
ik want de bingo gaat beginnen.
Inderdaad, en daar kunnen de mensen nog een paar leuke prijsjes mee
winnen. En het belangrijkste is, ook de opbrengst van de bingo gebruiken wij
voor onze mensen in Vietnam.
Tom, bedankt voor dit leuke gesprekje, ik hoop dat ook deze
Solidariteitsmaaltijd een mooie opbrengst zal hebben. En wat mij betreft, tot
volgend jaar bij de 10e Solidariteitsmaaltijd!

Mei maand = Maria maand.
Voor de meeste parochianen zal meimaand en Mariamaand nauw met elkaar
verbonden zijn. Vroeger droegen kleine meisjes die Maria heetten, de hele
maand mei dan een blauw jurkje, om de toewijding aan Maria te laten zien.
In onze kerk kunnen wij elke zaterdag in de maand mei om 18.15 uur in de
Mariakapel de rozenkrans bidden en onze toewijding aan Maria laten zien.
Let op: op zaterdag 21 mei is de jaarlijkse Fancy Fair, dus komt het
rozenkransgebed te vervallen.
De pastoraatgroep.
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Geloven in de ander –
samen op zoek naar perspectief en hoop
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris
Missionarissen en missionair werkers geven dagelijks
concreet handen en voeten aan Geloven in de ander. Zij
leven samen met kwetsbare en arme mensen in alle delen van de wereld. Met
hun aanwezigheid zeggen zij: ‘Ik geloof in jou. Wie je ook bent, wat je ook doet,
waar je ook vandaan komt en hoe anders jij ook bent.’ Dat geeft mensen kracht
en moed om hun eigen situatie te veranderen. Samen zijn zij verbonden in de
hoop op een betere toekomst. Tijdens de Pinksteractie van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM) van 7 tot en met 15 mei 2016 kunt ook ú in
actie komen vanuit uw geloof in de ander.
Geloven in de kracht van kwetsbare en getraumatiseerde vrouwen staat
centraal in het werk van missionair werkers Anneke Kok (63) en Martine
Buijs (34). Beide gaan op hun eigen wijze samen met deze vrouwen op zoek
naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst. Anneke doet dat
al 25 jaar in Chili en Martine sinds 4 jaar in Bolivia.
‘Het doet hen zoveel dat mensen aan de andere kant van de wereld met hen
meeleven.’
Feministisch theologe Anneke Kok (63) werkt bij vrouwenorganisatie
Domodungu (Stem van de vrouw). ‘In Chili is een systeem van dominantie en
ondergeschiktheid sterk aanwezig’. De druk van buiten is zó sterk, dat de
vrouwen die lijden onder geweld van hun partner en naar de politie stappen,
dat pas gemiddeld na zeven jaar doen. De meesten doen het zelfs nooit. ‘Bij
Domodungu brengen we vrouwen bij elkaar die in de knel geraakt zijn. Via
groepsbijeenkomsten, trainingen en bijbelgesprekken vinden zij herkenning
bij elkaar en ruimte om zichzelf te ontplooien.’
Wij bieden vrouwen een sociaal netwerk waarop ze terug kunnen vallen. Dat
is van groot belang. Domodungu is één van de weinige plekken waar
vrouwen opgevangen worden en steun kunnen vinden, vooral bij elkáár, en
waar niet geoordeeld wordt. ‘In de loop van de jaren heb ik het
theologieprogramma ontwikkeld. Het leert vrouwen ook kritisch te zijn: hun
twijfels te uiten, hun eigen vragen en meningen te verwoorden en op te
komen voor hun rechten. Ons uitgangspunt is dat je uitgaat van de vragen
van mensen zelf en dat mensen zelf en samen in een gemeenschap hun
oplossingen gaan zoeken.’
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‘Die humanitaire waarde gebaseerd op het evangelie mag niet verloren gaan’
‘Ik werk vanuit de overtuiging dat het enige ‘beeld van God’ waarover we
beschikken, wijzelf zijn, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, zowel
mannen als vrouwen. Deze notie drukt mijns inziens op een prachtige
manier de waardigheid van de mens uit, van ieder mens. Elk mens is uniek
en verdient respect. In de missionaire traditie gaat de focus naar de armen,
de onderdrukten, mensen die op de één of andere manier niet meetellen. Die
humanitaire waarde gebaseerd op het evangelie mag niet verloren gaan,’
vindt Anneke.
‘Zeven op de tien vrouwen lijden onder huiselijk of seksueel geweld’
Martine Buijs werkt in Bolivia bij een vrouwenorganisatie. ‘Zeven op de tien
vrouwen hier lijden onder huiselijk of seksueel geweld. Met onze organisatie
Levántate Mujer (Vrouw, sta op) vangen we slachtoffers op en helpen we hen
zichzelf weer te respecteren. In de dorpen waar we werken, geven alle
vrouwen aan dat ze in een situatie van huiselijk geweld zitten, of hebben
gezeten. Dat laat wel zien hoe wijdverbreid deze problematiek is. We
organiseren cursussen en trainingen, waarin vrouwen leren wat hun rechten
zijn.’
Martine is geraakt door het geweld tegen vrouwen. ‘Dat is de drijfveer voor
het werk wat ik doe. Al is er maar één persoon die echt hulp nodig heeft, dan
ga je helpen. Dat inspireert mij zeer. Dat is onze taak, onze missie. Wij
hebben veel blijf-van-mijn-lijfhuizen. Daar komen vrouwen die het
slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Vaak gaan ze daarna toch weer terug
naar huis. Daar gaat het dan opnieuw mis en dan komen ze weer bij ons. Het
doorbreken van zo’n cyclus van geweld kost heel veel tijd. Dat gaat niet
zomaar. Om dat dan tóch te blijven doen en daar veel energie in te steken, is
heel belangrijk. Je moet blijven geloven,’ zegt Martine.
Martine zorgt dat de twaalf projecten die Levántate Mujer in vijf steden
uitvoert, volgens plan verlopen. ‘Ik wil met eigen ogen zien wat er gebeurt.
Wij hebben een aantal opvanghuizen voor geweldslachtoffers en meerdere
behandelcentra waar vrouwen therapie en psychologische hulp krijgen. Ik
bezoek die locaties regelmatig. Ik wil midden in het werk staan.’
‘Regelmatig slaap ik in een huis waar zes tot acht meisjes van 11 tot 18 jaar
verblijven die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Ze hebben
verschrikkelijke dingen meegemaakt.
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Via therapie leren ze om zichzelf weer te respecteren. Deze meiden hebben
onze steun echt heel hard nodig.’
Laat uw solidariteit spreken!
Anneke en Martine, en met hen honderden missionair werkers en
missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en
onrecht. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij
wereldwijd een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen. Wilt
ook u bijdragen aan hun werk? Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl
voor meer informatie over de Pinksteractie in het weekend van 14 en 15
mei. Of steun de WNM met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11.

Pastoor Rutger Kurvers wordt 94 jaar.
Met dankbare herinneringen denkt onze oud(e) pastoor Rutger Kurvers nog
terug aan de feestelijke zondag, waarin hij t.g.v. zijn 60 jarig priesterjubileum
in onze kerk mocht voorgaan en vele felicitaties in ontvangst kon nemen.
Op 6 mei a.s. wordt pastoor Kurvers 94 jaar; wat een leeftijd!!!!
Daarom dachten wij dat het zou misschien wel leuk zijn om daar eens extra
aandacht aan te schenken door hem te verrassen met een leuke
verjaardagskaart.Dan kan hij na zijn verjaardag nog eens al die kaarten
doorlezen en terugdenken aan u en aan de mooie voorbije jaren.
Het adres is:

De Heer R. Kurvers o.s.a.
Gevers Deynootweg 696, 2586 BV Den Haag.

Namens de pastoraatgroep
Jacqueline Hoedt
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Europa Kinderhulp is
geen
godsdienstige
organisatie, maar wij
geloven dat kinderen
met een stabiele basis
– liefde, aandacht en
regelmaat – de wereld
een stukje mooier
kunnen maken. Wilt u
ons helpen om dat te
realiseren?
We zijn nog dringend op zoek naar mensen in Zuid-Holland die deze zomer
ruim 2 weken een Frans of Duits kind in huis willen nemen. Het gaat om
kwetsbare kinderen tussen de 5 en 12 jaar die het in het dagelijks leven niet
gemakkelijk hebben. Tijdens deze weken kunnen ze even ‘bijtanken’ en
ongedwongen kind zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat u met het kind
dure uitstapjes gaat maken. Met een bezoek aan de speeltuin, bos, strand, of
het doen van bordspelletjes bezorgt u het kind al een meer dan fijne
vakantie.
Wij verwachten van onze vakantieouders geen uitgebreide talenkennis, maar
het is wel fijn als u de taal enigszins spreekt. En zijn er serieuze problemen,
dan zijn er medewerkers in onze organisatie die de taal vloeiend spreken en
u ook verder met raad en daad bijstaan.
Voelt u zich aangesproken door bovenstaand verhaal? Kijk dan eens op onze
website www.europakinderhulp.nl Op de site staan ook de exacte data van
de kortdurende vakanties.
U kunt ook bellen met mij, ik ben vrijwilliger van de Stichting Europa
Kinderhulp en ik woon bij u in de buurt:
Peter Hensen
0614179589
U kunt zich ook aanmelden via zuidholland@europakinderhulp.nl U krijgt
dan vrijblijvend een informatieboekje toegestuurd.
Heel hartelijk dank voor wat u wilt doen!
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Nog een week of 5 en dan is het zover Fancy Fair 2016….
Op 21 mei 2016 houden wij weer onze jaarlijkse Fancy Fair, een echt
parochiefeest met een gezellig terrasje, kans op leuke prijzen bij het rad,
lekkere Vietnamese hapjes en uiteraard hamburgers en broodjes saté. En
een leuke kraam met plantenstekjes, die in de loop van de zomer prachtig
gaan groeien en bloeien. En natuurlijk niet te vergeten de vele kramen met
tweedehands spulletjes.
Voor deze kramen met techniek, kinderkleding, glas, huishoudelijke spullen,
serviesgoed, tassen en koffers, schilderijen en lijsten, boeken en cd/dvd’s,
handwerken, curiosa, sportartikelen en speelgoed kunnen we nog heel veel
artikelen gebruiken. Dus kijk nog eens goed rond in uw schuur,
keukenkastjes en op zolder of er spullen zijn die u kunt missen. U kunt deze
(schoon en heel) inleveren elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in
de kerk.
Helaas hebben we geen ruimte om witgoed en meubels op te slaan.
Kleine spulletjes kunnen ook thuis opgehaald worden. Hiervoor kunt u
contact opnemen met Marijke Walraven.
Verder zijn we nog op zoek naar jonge mensen die plankjes voor het rad
willen verkopen. Wanneer je de hele dag of alleen de ochtend of de middag
wilt helpen meld je dan aan bij Thea van Heijningen.
We zijn blij dat Francisco Pelger ons ook dit jaar weer wil helpen met het
organiseren van de loterij. De verkopers zullen zich binnenkort bij u melden
en ook na de vieringen zijn de loten te koop voor een bedrag van € 0.50.
En het is nog heel ver weg maar schrijf deze datum alvast in uw agenda:
11 december 2016 kerstmarkt.
Voor meer informatie, tips en vragen kunt u contact opnemen met de leden
van de Fancy fair commissie
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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Collecte Katholieke Kerk Vietnam
In het Kerkblad van maart jl. is bij de vieringen voor 23 en 24 april a.s.
vermeld dat de Zilveren Schaalcollecte bestemd is voor de Katholieke Kerk in
Vietnam. Wij zijn de Pastoraatgroep zeer dankbaar dat deze gelegenheid
geboden wordt.
De Felicitaskerk heeft haar eigen PCI waarmee ze goed werk kunnen doen
voor parochianen die dat nodig hebben. Maar als Vietnamese Gemeenschap
laten wij ons ook niet onbetuigd, alleen met dit verschil dat wij het geld
geven aan de pastoor van onze Katholieke Kerk in Vietnam. Hij kan daar heel
veel arme mensen die het écht nodig hebben mee helpen. Zo kan hij zorgen
voor schoeisel voor mensen die dat niet hebben, maar ook voor medicijnen
voor zieke mensen die dat hard nodig hebben. Voor ons in Nederland
misschien heel gewoon, maar in Vietnam helaas niet. Wij hopen op een
mooie opbrengst en danken u bij voorbaat voor uw gaven!
Namens de Vietnamese Gemeenschap van Felicitas,
Tom Hoang

Bericht van de beheercommissie
Sinds enige tijd worden we geplaagd met diverse vormen van vernieling en
andere vormen van vandalisme in en om het kerkgebouw. We hebben al
diverse keren onwelvoeglijke teksten aangetroffen, zowel aan de buitenzijde
als ook binnen (bijvoorbeeld in de Schaapskooi).
Het spreekt voor zich dat dit onacceptabel is.
We doen veel moeite om de het kerkgebouw en de Schaapskooi voor U netjes
te houden. Daarom het dringende verzoek om bij de beheercommissie te
melden wanneer u schade of vernielingen ziet. Wij proberen dit dan zo snel
mogelijk op te lossen.
Uiteraard worden we graag op de hoogte gebracht wanneer U weet of
vermoedt wie de vernielingen toegebracht heeft, zodat we die persoon
aansprakelijk kunnen stellen.
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Lisstraat 86-94
3202 JL Spijkenisse
0181-617086
Vrijwilligers gezocht
Hallo Allemaal,
Graag willen we de Kringloopwinkel Het Goede Doel onder uw aandacht
brengen. Wij ontvangen graag al uw goede bruikbare spullen, zodat wij die
kunnen verkopen, met als *goede doel* een gedeelte van de opbrengst te
doneren aan diverse organisaties: o.a. De Hospice De Waterlelie;
Zonnebloem; Voedselbank; Dieren4U; en andere doelen zowel regionaal als
landelijk.
De winkel is geopend dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00
uur. Voor de zaterdagen zijn wij nog op zoek naar enthousiaste
medewerkers die ons team willen versterken. U kunt contact opnemen met
de heer René Huijer telefoon van de winkel 0181-617086. Komt u eens
kijken er is voor iedereen wel iets bruikbaars bij.
Met vriendelijke groet,
Teunis Vermeer
Secretaris Kringloopwinkel Het Goede Doel.
Noot van de redactie:
Nu bij onze fancy fair geen meubels meer worden gevraagd kunt u deze bij
de kringloopwinkel inleveren. Van harte aanbevolen. Maar onze eigen fancyfair blijft natuurlijk belangrijk!
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Pasen in de Hartelborgt
Met Pasen denken wij naast het feest van de opstanding van Christus, toch
ook aan lente en mooi weer. Voor de jongeren die in de Hartelborgt
verblijven speelt de Paasgedachte veel minder. Door de mensen van het
Platform voor de Geestelijke verzorging werd Pasen wat zichtbaarder voor
de jongens in de attentie die wij konden aanbieden.
Een kort verslagje hiervan:
“Gistermiddag hebben wij (Len, Willem, Elvira, Cor) de zakjes met de mooie
kaart, de lekkere chocolade-eitjes en de telefoonkaart uitgedeeld aan de
jongeren in de Hartelborgt. In 2 groepen zijn we bij de verschillende
afdelingen langsgegaan en hebben we de zakjes uitgedeeld en iedereen
persoonlijk met een handdruk fijne paasdagen namens de kerken van het
eiland gewenst.
Enkele bijzondere ervaringen:
 Iedereen bedankte echt vriendelijk voor deze lekkernij en de
telefoonminuten. Je ziet dat ze het waarderen.
 Bij sommigen zijn we tot in de cel gegaan om uit te delen, mooi te zien
dat sommigen dan gewoon echt zitten te studeren.
 Anderen waren heerlijk aan het koken voor de groep, het zien en de
geur was prima.
 Van een persoon bleek er geen telefoonkaart in het zakje te zitten,
kwam beetje in paniek naar ons, gelukkig hadden we een extra kaart
beschikbaar.
 Een groep was buiten aan het luchten, wij gewoon naar buiten, maar
helaas gaf ik zakje + hand aan een begeleider…niet altijd zie je het
verschil zo goed.
 Ik hoorde over iemand die al met hoofdpijn wakker was geworden
maar weer helemaal opgefleurd was na ons bezoek.
 Een ander was direct al opgewekt, want hij mocht donderdag naar huis
en bedankte ons nog vriendelijker.
 Diverse bekende gezichten en namen gezien, ook leuk te zien dat je
herkend wordt.
Goed te zien en te voelen wat het met de ander doet. Ook te zien hoe het
voelt om 'altijd' opgesloten te zitten en dat dan in deze dagen.
Namens al deze jongeren, ook jullie alsnog hartelijk bedankt voor het
initiatief, het kopen, en inpakken van de spullen en jullie aandacht voor de
jongeren in de Hartelborgt.”
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Hieraan wil ik de dank toevoegen van de geestelijk verzorgers, voor de
Paaskaars die zij van onze parochianen ontvingen voor het stiltecentrum.
In de paasviering op 2e paasdag (waarbij ik aanwezig was) werd de
Paaskaars voor het eerst ontstoken door een van de jongens die dat deed
met een speciale gedachte aan zijn tante die net overleden was.
Pasen in de Hartelborgt was ook “”opstaan en weer samen verder gaan.””
Namens het Platform van de kerken
Papi Lourens en Jacqueline Hoedt
Vormsel 2016
Begin januari 2016 zijn we begonnen met de voorbereidingslessen voor het
ontvangen van het Sacrament van het heilig Vormsel.
Deze zal worden toegediend op zondag 15 mei 2016 (op Pinksteren) en de
Vormheer is de bisschop zelf, Monseigneur J. van den Hende.
De Vormselviering zal zijn in de H. Antoniuskerk te Hellevoetsluis en de
viering begint om 11.30 uur.
Het Antilliaanse koor uit Hoogvliet zal de viering opluisteren.
Onze vormelingen hebben traditiegetrouw lessen gehad over de thema’s: de
geloofsbelijdenis, de Bijbel en daar een aantal verhalen uit besproken,
Wie is Jezus en hoe kunnen we in de bijbelteksten God ontmoeten, natuurlijk
de Paasquiz en de Paasverhalen en over bidden hebben we gesproken.
Samen met Thea Ooijendijk en Papi Lourens hebben we de vormelingen iets
van ons mooie geloof laten zien en ervaren.
De vormelingen zijn:
Thuy Tien, Nguyen Quang, Manuel Kule, Mutia Wardhani, Huy Vuong,
Jehraino Jellinio, Natysha Isenia, Natalie Isenai, Genaillie Mayra Luisa Eisden,
Mai Ta en Rosalina van de Kerkhof.
Samen met de 11 vormelingen uit Hellevoetsluis, 4 uit Rhoon en 1 uit Brielle
zijn dat weer 23 vormelingen.
Het belooft een mooie viering te worden.
Fred Wijnen, emeritus pastor.
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Santa Rita parochieschool in Brazilië met oog voor kansarme kinderen
Sinds half maart ben ik samen met mijn vrouw Maria terug uit Brazilië waar
we 7 maanden verbleven in de nabijheid van het, in augustus 2014
geëmigreerde, gezin van onze zoon Victor, schoondochter Eneida en onze 3
kleinkinderen die in Spijkenisse zijn geboren en in de Felicitasparochie zijn
gedoopt en voor deelname aan de communie zijn voorbereid.
Onze belangrijkste drijfveer was heimwee (saudades in het Portugees)!
Het is ons daar heel goed bevallen en om dezelfde reden zijn we alweer bezig
om ons voor te bereiden op de volgende vlucht naar, en verblijf in Brazilië
vanaf de maand juli!
In Brazilië verbleven wij, om precies te zijn, in het 'stadje' Indaiatuba
(meer dan 200.000 inwoners!) in de deelstaat São Paulo, in een mooie en
veilige omgeving.
Vanaf het eerste weekend van ons verblijf heb ik deelgenomen aan
bijeenkomsten, vieringen en activiteiten van de parochie Santa Rita de
Cássia.
De parochie noemt zich al meer dan 50 jaar 'Ecologische Gemeenschap'
(Comunidade Ecológica). In de kerk groeien o.a. 2 palmbomen, waarvan één
meters boven het dak uitgroeit. Al tientallen jaren wordt regenwater
opgevangen voor de schoonmaak van de kerk en de naastgelegen
parochiezaal, tegenwoordig parochieschool 'Colégio Santa Rita’. De pastoor,
mijn naamgenoot Francisco, al 50 jaar pastoor van de parochie en liefkozend
door iedereen genoemd 'Padre Xico', heeft in 1996, dus 20 jaar geleden, de
parochieschool opgericht met de hulp en inspraak van de catechisten en veel
andere vrijwilligers van binnen en buiten de parochiegemeenschap.
Het is van belang te weten dat in Brazilië er wel overal openbare scholen
zijn, maar goed onderwijs is op die scholen, jammer genoeg, eerder
uitzondering dan regel. Veel 'particuliere scholen' zij eigenlijk alleen maar
betaalbaar voor de financieel beter gesitueerden. Wat dat betreft mogen we
ons hier in Nederland gelukkig prijzen dat het onderwijs voor alle scholen op
dezelfde wijze gefinancierd wordt uit ons belastinggeld, waardoor ieder
kind, ongeacht de inkomsten, vergelijkbare kansen op goed onderwijs krijgt!
Het idee van 'Padre Xico' was, om ouders, voornamelijk moeders, in zeer
kwetsbare financiële en materiële omstandigheden, de gelegenheid te geven
om te gaan werken en op een veilige plek kansen te bieden aan hun kinderen
met het geven van goed onderwijs en opvang.
Vanaf het begin is 'solidariteit' een belangrijk uitgangspunt! Naargelang de
draagkracht wordt er schoolgeld betaald. De gemeenschap probeert daar
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De keuken van de school.
waar nodig de tekorten aan te vullen (d.m.v. de parochiële caritasinstelling
(Casa de Providência), die afhankelijk is van giften en collectes) De naam van
de school refereert aan de verbintenis met de parochie: 'Colégio Santa Rita'.
De school biedt, in overeenstemming met de richtlijnen van het Ministerie
van Onderwijs, plaats aan:
Kinderopvang: voor kinderen in de leeftijd van 3 to 5 jaar (2 dagdelen:
ochtend en middag)
Eerste fase basisonderwijs: voor kinderen van 6 tot 10 jaar (groep 1 tot 5)
met de keuze voor de ochtend of voor de middag. Er zijn ongeveer 120
kinderen per dagdeel.
Het schooljaar in Brazilië loopt van januari tot december. De zomervakantie
voor die scholen is dan ook in de maanden december en januari, de
wintervakantie (25 tot 30 graden,hahaha!) is in de maand juni!
De school is meer dan een onderwijs instituut. Ze zorgt ook dat de leerlingen,
vóór aanvang van de lessen en activiteiten, gezamenlijk ontbijten om te
voorkomen dat een aantal kinderen met lege maag aan de les begint.
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Ze krijgen ook een goede en gezonde maaltijd alvorens ze weer naar huis
gaan. Er is daarom ook een voedselopslagplaats, een keuken en een eetzaal.
Omdat de parochieschool in haar uitgangspunten de verantwoordelijkheid
heeft en neemt om minstens 20% van de leerlingen uit kansarme gezinnen
een gratis studiebeurs te geven, moet ze beroep doen op giften en gaven van
particulieren. Om die reden organiseert de school een sponsoring om
fondsen te werven om o.a. de school de gelegenheid te geven om door te
kunnen gaan met het aanbieden van beurzen aan kinderen van
(kans-)arme gezinnen.

De kinderen gebruiken de lunch in de pauze
Het project heet: (Apradinhamento Educacional) "Adoptie voor Onderwijs"
Door schenking neem je zo deel aan de vorming van kinderen uit de
doelgroep! De caritasinstelling, de school en de parochie hebben het nu extra
moeilijk om aan hun verantwoordelijkheden te voldoen. Vooral nu in Brazilië
de mondiale economische crisis in alle hevigheid toeslaat, met heel veel
ontslagen, terwijl er geen sociaal of financieel vangnet bestaat voor de
mensen die dit overkomt. Bovendien zorgen de Braziliaanse overheden,
politici en bedrijfsleven, met economisch wanbeleid, schaamteloze fraude en
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alom aanwezige corruptie, ervoor dat de klappen, zoals altijd en overal, het
hardst terechtkomen bij de zwakkeren in de samenleving. Met als gevolg
hele hoge inflatie, waardoor alles duurder wordt, dus nog meer armoede,
onrust en geweld...!!! De kerk, dus ook de parochie, kan, mag en wil daar niet
van wegkijken. Juist nu niet!
In het heilig jaar van de BARMHARTIGHEID (MISERICORDIA) ingesteld door
een andere naamgenoot paus/papa Franciscus, kan onze solidariteit wellicht
wat verlichting geven voor een aantal kansarme kinderen!
De school komt dit jaar, door de huidige crisis en vanwege ouders van
leerlingen die uit hun werk ontslagen zijn BR$ 23.640,50 (Braziliaanse
Reaal), omgerekend ongeveer € 6.000,00 tekort op haar begroting!!!
Ik heb aan de pastoor 'Padre Xico' en de directrice Maria do Carmo beloofd
dat ik mijn best ga doen om te kijken of vanuit Spijkenisse, onze
Felicitasparochie en bij de R.K. Basisscholen een bijdrage en teken van
solidariteit en meeleven, kan worden gegeven aan de parochieschool
Santa Rita in Indaiatuba!
In het volgende parochieblad hoop ik te mogen terugkomen, maar dan vertel
ik ook meer over ons verblijf en de ervaringen in Brazilië en de parochie
Santa Rita de Cássia.
Ik heb foto's, folder, en ook een kopie van het onderwijsplan van school en
de statuten van de caritasinstelling en het project 'Adoptie voor Onderwijs'.
Vraag ernaar ik laat het u allemaal graag zien!
Ik eindig dit schrijven met de groet en wens van Sint Franciscus van Assisi
Vrede en alle goeds!
Francisco
Wilt u contact met me opnemen?
Adres: Ranonkelstraat 81, 3202 JV, Spijkenisse
Mobiel: 0611213092
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WWW.FELICITASKERK.NL
Hoera, we hebben een nieuwe website!
Vlak voor het ter perse gaan van dit kerkblad werd bekend dat de nieuwe
website klaar is voor gebruik. Het heeft even geduurd maar het resultaat
mag er zijn. U kunt de website vinden via www.felicitaskerk.nl óf door
gewoon naar de oude te gaan. U wordt dan vanzelf doorgelinkt (maar dit is
maar tijdelijk).
In het volgende blad komen we hier nog op terug.
Met vriendelijke groet,
De beheercommissie

Enkele maanden geleden heeft u een paar keer een oproep van mij kunnen
lezen voor een opvolger binnen Vrede voor de Stad. Ik vind het heel fijn u te
kunnen melden dat Anne Marie Koopman zich voor deze functie gemeld
heeft. Inmiddels heeft Anne Marie al een paar vergadering mee gedaan
en haar plekje c.q. draai gevonden. Na 9,5 jaar draag ik het stokje aan haar
over en wens ik haar alle goeds met haar werkzaamheden.
Elly Hoorens
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Eerste Heilige Communie op 17 april
In november 2015 zijn 28 kinderen begonnen met de voorbereiding van
hun eerste Heilige communie. Hiervan deden 27 kinderen op 17 april hun
eerste Heilige communie in onze kerk, de H. Felicitas en een jongen gaat
dit vieren met zijn familie in Suriname.
De namen van deze kinderen zijn:
Bella Le en Darian Drenthe
Luka Tomijenovic
Dylan van Scheppingen
Justin Parson
Thymen en Willemijn Hendriks
Ziziann Giel
Sue-Gaili Eisden
Eternal Ching-yong
Dylano van der Wal
Saphira Tran
Daniel Franke
Kenzi en Nour Mehany
Shafeeq Best (Suriname)

Chenoah Merced
Roos Buchly
My-Tien Tran
Nathan Wiering
Brandon Maduro
Thinh Dinh
Gianluca Kule
Timmy Samuel
Daniel Hoang
Gabriel Gallanger
Constanza Bolman
Hoang Nam Le

W.g. Gezinscatechese
Marlies Veldhuis, Irma Sundermann, Ada Pieterse,
Helene Jaoude, Lia Vogelaar en Ine Korste
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Gedoopt:
Naillie Eisden op 28 maart 2016, vader: Geomally Eisden,
moeder: Natallie Eisden. Naillie is het zusje van Natysha
Sem Xander Corné Kraak op 10 april 2016, geboren op 3 februari 2016,
vader: Marinus Kraak, moeder: Corina Kraak-Legerstee.
Sem is het broertje van Rudi en Lisanne
Solana Ciara Lisa Cannister, geboren op 18 februari 2015,
vader: Shalemar Cannister, moeder Nadeska Cannister-Chandoesing.
Solana is het zusje van Naïsha
Wij feliciteren de dopelingen en hun familie van harte met het ontvangen van
hun eerste Sacrament.
Overleden:
Manuela Elena Caridad Vicente, overleden op 31 maart 2016,
afscheidsviering op 7 april jl. door pater Konchenko met medewerking van
het dameskoor. Vervolgens crematie in De Ommering
Wij wensen de familie heel veel sterkte en Gods kracht bij dit overlijden.
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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







Doopvieringen zijn op de tweede zondag van de maand, aanvang
12.30 u. U kunt zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via
pastoraat@felicitasparochie.nl waarna er met u contact zal worden
opgenomen.
U kunt zich opgeven voor de eerste communie bij het secretariaat van de
parochie tel: 0181–638109 of eerstecommunie@felicitasparochie.nl
U kunt zich opgeven voor het vormsel: pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse tel: 0181–638109, vormsel@felicitasparochie.nl
Voor ziekenzalving of kerkelijk huwelijk, voor uitvaart en voor doop van
volwassenen: pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse,
tel: 0181 – 638109. Bgg maakt u gebruik van de voicemail.
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. telefoon (0181) 638109
b.g.g. voice-mail inspreken.
E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitasparochie.nl
Koster van de Felicitaskerk
Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904
Parochieblad
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 parochieblad nr.9 jaargang 2015-2016 moet op maandag 16 mei 2016 voor 19.00
uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl
april 2016 nr. 8
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