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

Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Lezingen: Ex. 12, 1-8 + 11-14 1 Kor. 11, 23-26 Joh. 13, 1-15 (C)
19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: H. Vergeer, priester
Vrijdag 25 maart

Goede vrijdag
Lijden en sterven van de Heer
Lezingen: Jes. 52, 13-53 Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 Joh. 18, 1-19, 42 (C)
15.00 uur Kruisweg bidden m.m.v. Dameskoor
Voorganger: Mw. J. Hoedt
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: ds. Van Berkel
19.00 uur Gebedsviering met kruisverering en samenzang(B)
Voorganger Dhr. F. Wijnen

Zaterdag 26 maart
Paaszaterdag / Stille zaterdag
1e collecte: eigen kerk
2e collecte (zilveren schaal): PCI
Lezingen: Gen. 1, 1-2,2 Ex. 14, 15-15, 1 Jes. 55, 1-11 Rom. 6, 3-11 Lc. 24, 1-12 (C)
19.00 uur Gebedsviering rondom Pasen te Geervliet m.m.v. KZN
Voorganger: Dhr. F. Wijnen
21.00 uur Eucharistieviering (Paaswake) m.m.v. 10Plus
Voorganger: H. Vergeer, priester
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Zondag 27 maart
Paaszondag Verrijzenis van de Heer
1e collecte: eigen kerk 2e collecte (zilveren schaal): PCI
Lezingen: Hand.10, 34a + 37-43 Kol. 3, 1-4 of 1 Kor. 5, 6b-8 Joh. 20,1-9 (C) of
Lc. 24, 1-12 (C)
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea
Voorganger: H. Vergeer, priester

Maandag 28 maart
Collecte: eigen parochie
Lezingen: Hand. 2, 14 + 22-32 Mt. 28, 8-15
10.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko

Weekend 2 en 3 april

Tweede Paasdag

Tweede zondag van Pasen
Beloken Pasen

Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Hand. 5, 12-16 Apok. 1, 9-11a + 12-13 + 17-19 Joh. 20, 19-31 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Fdelicitaskoor
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Er is weer kinderwoorddienst

Vrijdag 8 april
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenewoud
Voorganger: gereformeerde gemeente
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Weekend 9 en 10 april
Derde zondag van Pasen
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Hand. 5, 27b-32 + 40b-41 Apok. 5, 11-14 Joh. 21, 1-19 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Voorganger: Mw. K. Rentmeester
19.00 uur Viering van Woord en Communie in Geervliet
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Voorganger: Mw. K. Rentmeester
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering met Vietnamees koor

Weekend 16 en 17 april
Vierde zondag van Pasen
Collecte:
eigen kerk
Lezingen: Hand. 13, 14 + 43-52 Apok. 7, 9 + 14b-17 Joh. 10, 27-30 (C)
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag: Eerste Heilige Communie vieringen –
alleen toegang met een toegangskaart
10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Kernzangers
Voorganger: pater J. Konchenko
12.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Kernzangers
Voorganger: pater J. Konchenko

Vrijdag 22 april
16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenewoud
Voorganger: Dhr. P. Both
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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
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: H. Vergeer, priester
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Samen Verder
"Vrolijk of Zalig Pasen?"
Geloven is geen kwestie van berekening, maar is iets van het hart. Geloven is
het levend houden van een droom, het is weten dat als de avond valt in je
leven, er altijd weer een nieuwe morgen komt. Zo doet God dat vanaf den
beginne: het werd avond én morgen, toen en nu, altijd weer: een nieuwe dag!
Wie gelooft is geen berg te hoog en geen zee te wijd of te diep. De zee slaat
zelfs op de vlucht en droogvoets haalt men de overkant.
En het evangelie vertelt ons: wie gelooft staat op, verrijst en brengt anderen
in beweging. Die Paasmorgen stonden drie vrouwen op, zij volgden hun hart,
hun geloofstem. En zij - als eersten - horen en vertellen verder: ‘Wat zoekt ge
de levende bij de doden. Hij is niet hier. Hij is verrezen"
Diezelfde hoop heeft ons hier, in de Kerk, samengebracht, aangestoken door
de boodschap dat het door God geschapen leven niet bestemd is voorgoed
verloren te gaan. Wie op z'n paasbest leeft, dat wil zeggen: wie het licht
maakt in de harten van mensen en mensen helpt opstaan, die zal God niet in
het duister van de dood laten. Zulke mensen brengt Hij aan het licht en doet
Hij opstaan. Hij zelf is ons voorgegaan; "Wat zoekt ge de levende bij de
doden. Hij is niet hier. Hij is verrezen."
Wie het durft geloven gaat er blijer van leven. Dat wens ik u van harte toe:
Zalig Pasen!...
"Vrolijk Paasfeest!" Dat is de wens van de reclame. Overal zien we hem,
overal horen we hem. Voor velen is Pasen niet meer dan een lentefeest. De
paashaas en de paaseieren zijn voor hen alleen het symbool van het
ontkiemende nieuwe leven. Dat zijn overblijfselen van het oude heidense
lentefeest.
"Zalig Paasfeest!" Dat is de wens van de christenen, die in Jezus geloven en
voor wie dit lentefeest een veel diepere betekenis heeft. Wij vieren het feit
dat de Heer Jezus door zijn verrijzenis de dood definitief overwonnen heeft
en onvergankelijk nieuw leven schenkt aan hen die in zijn geloof sterven.
Pater Jouri Konchenko
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Een nieuwe lente, een nieuw gezicht!
Voor u ligt het nieuwe kerkblad met informatie over de komende Pasen.
We hebben het uiterlijk wat opgefrist en aangepast aan de huidige situatie.
We zijn al enige tijd geen zelfstandige parochie meer, maar onderdeel van de
Nicolaas Pieck en Gezellenparochie. Aangezien de meeste copy over de
gebeurtenissen gaan die in onze eigen Felicitaskerk plaatsvinden, hebben we
besloten het parochieblad om te dopen naar kerkblad.
Omdat niet alles tegelijk kan veranderen, is de inhoud nog net zo vertrouwd
als voorheen. We wensen u veel leesplezier.
Redactie en beheercommissie
“De wand van verbondenheid”
(onze plek om overledenen te herdenken.)
Al bijna 15 jaar bestaat er in onze Felicitaskerk een wand van
verbondenheid. Hiermee maken we op een zichtbare manier voor de hele
gemeenschap duidelijk, dat we als gelovigen verbonden blijven met onze
dierbare overledenen.
Het is gebleken dat deze gedenkplekjes aan de behoefte van troost en
bemoediging voldoen, want al de plekjes zijn bezet. Elk plekje op zich vormt
een dierbare herinnering.
Elk jaar overlijden er echter weer nieuwe dierbare gelovigen in onze
gemeenschap en die kunnen we geen gedenkplekje meer aanbieden als alle
herinneringsplekjes bezet zijn. Dit is jammer voor de behoefte of het
verlangen van parochianen die recent van een dierbare overledene afscheid
hebben moeten nemen. Ook zij willen graag een plekje in de “Wand van
verbondenheid”.
De Pastoraatgroep wil met zorg en liefde dit punt onder uw aandacht
brengen. Besloten is om op anciënniteit plekjes vrij te maken. Dit houdt in
dat de oudste herinnering van een dierbare nabestaande wordt verwijderd
als er weer behoefte aan een leeg plekje is. De herinneringen worden met
zorg weggehaald en bewaard en kunnen door u, als nabestaanden eventueel
opgevraagd worden.
U kunt altijd iemand van de Pastoraatgroep benaderen om de herinneringen
terug te vragen.
Namens de Pastoraatgroep
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Ontmoeting met Marvelin van Uytrecht
In een van de laatste Parochiebladen hebben wij kennis gemaakt met
Kathleen Sloane als nieuwe lector. Maar, er is er toch nog één?
Uw Felicitasreporter ging op onderzoek uit.
Dag Frans, zeg, we hebben als geloofsgemeenschap van Felicitas kennis
gemaakt met Kathleen Sloane, de nieuwe lector, maar er is er toch nog één?
“Ja, dat heb je goed gezien, dat is onze Marvelin. Ik weet wel hoe je haar kan
bereiken hoor.”
Dag Marvelin, ik heb jouw contactgegevens van Frans Pieterse gekregen,
jij bent toch ook een nieuwe lector?
“Ja, dat klopt, ik ben vorig jaar gevraagd om dit te gaan doen, ben gegaan en
heb inmiddels...”
Ho, ho, Marvelin, ik begrijp dat je enthousiast bent, maar eerst even wat
anders. Wie is Marvelin?
“Ik heet dus Marvelin van Uytrecht en woon al heel wat jaartjes in de
Maaswijk, samen met mijn zoon van 20 jaar. Ik kom ook al een hele tijd bijna
elke week in de Felicitaskerk en ik voel mij daar thuis. Ik heb gewerkt o.a. bij
de gemeente Rotterdam, in een van die bekende witte torens aan het
Marconiplein. Maar ja, toen de gemeente moest bezuinigen moest ik, net als
veel van mijn toenmalige collega's, vertrekken. Heel erg jammer. Nu werk ik
via een uitzendbureau en jammer genoeg is dat niet altijd leuk, want als
uitzendkracht hoor je er niet altijd bij. Daarom ben ik zo blij met mijn
vrijwilligerswerk bij de lectoren.”
Precies, en hoe ervaar je dat?
“Erg leuk en erg inspirerend, het is niet alleen een leuke groep, maar ook een
groep met tijd en aandacht voor elkaar, een groep waar het veilig vertoeven
is. Als kerkganger heb ik nooit geweten wat er allemaal bij de voorbereiding
van de diensten komt kijken. Zo wist ik ook niet dat de voorgangers vaak
aanschuiven bij het lectorenoverleg om hun dienst samen met de lectoren
voor te bereiden.”
Hoe vaak doen jullie dat en heb je daar nog een diploma voor nodig?
... (ze begint te glimlachen).... “Nee hoor, je hebt er geen diploma voor nodig,
maar ik heb eind vorig jaar wel met collega's van ons en andere parochies
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een lectorencursus gevolgd. Dat was erg leerzaam, zeker ook omdat je dan
beter begrijpt wat lector zijn betekent en inhoudt. Ik heb daar veel aan gehad
en veel van geleerd en hoop dat op een goede manier voor onze
geloofsgemeenschap in te zetten. En wat uw vraag betreft over hoe vaak we
bij elkaar komen, elke donderdagavond, behalve de eerste donderdag van de
maand, komen we bij elkaar. Dat zijn hele inspirerende bijeenkomsten. Met
elkaar praten we dan bijvoorbeeld over de betekenis van de lezingen voor
het weekend en we krijgen daar uitleg over van de voorgangers als we het
niet begrijpen. En, wat ook niet onbelangrijk is, we bereiden de Voorbeden
met elkaar voor.”
Nou Marvelin, ik wil je bedanken voor dit gesprek en wens je namens de hele
geloofsgemeenschap veel succes toe bij je werk voor onze Felicitaskerk!
Rozenkransen gevraagd.
Misschien ontvangt u per post wel eens een rozenkrans van een goed doel en
denkt u: “ wat kan ik daarmee doen, ik heb er zelf al een”.
Weet u dat het pastoraat van de Hartelborgt daar erg blij mee is. De jongeren
die daar verblijven, vragen heel dikwijls om een rozenkrans aan de geestelijk
verzorgers.
Het geeft hen steun in moeilijke tijden. Ook zij geloven, hopen en bidden.
Daarom vond ik dit gebed uit het “”Bajes brevier”” ook zo toepasselijk.
Als alles slecht verloopt, dan bent u er nog.
Als alles tegenzit dan bent u er nog.
Als alles in elkaar zakt, dan bent u er nog.
Als alles spaak loopt, dan bent u er nog.
Ik vertrouw op U, geloof in U en hoop op U.
Ik vraag U, God,
stel mij niet teleur en help mij,
ook al begrijp ik niet altijd alles van wat u met mij voorheeft.
U vraagt mij:
stel mij niet teleur en help mij.
want wat ik met jou voorheb gaat over tot voltooiing.
U vertrouwt op mij, gelooft in mij en hoopt op mij. Amen.
Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt
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Het 60 jarig priesterjubileum van Pastoor Rutger Kurvers.
Het was een klein feestje zo aan het eind van de vastentijd. Maar een 60 jarig
priesterjubileum is toch wel iets om bij stil te staan. Rutger Kurvers had de
parochie gevraagd om dit bijzondere feit in de Felicitaskerk te mogen vieren,
de plek waar hij jarenlang pastoor is geweest. Het was ook mooi om onze
bijna 94-jarige oude pastoor in ons midden te hebben en de Eucharistie met
hem en zijn goede vrienden uit Den Haag, te mogen vieren. Veel parochianen
waren speciaal voor hem naar de kerk gekomen en hebben hem na afloop
gefeliciteerd en een praatje met hem gemaakt. Van de parochie ontving
Rutger onze felicitaties met een bos mooie paarse bloemen. Wat fijn, dat we
met elkaar dit voor hem konden doen en dat het Koor Zonder Naam
de viering muzikaal ondersteunde. Dank aan allen.
Een dag later heeft pastoor Kurvers nog gebeld om te bedanken. Hij vertelde
erg genoten te hebben en was blij dat hij nog veel mensen heeft kunnen
spreken.
Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt
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Nieuws van de PCI H. Felicitas
(Parochiële Caritas Instelling van onze
geloofsgemeenschap)
Als PCI zijn we op zoek naar versterking /
aanvulling van het bestuur.
Waar moet een bestuurslid aan voldoen:
 betrokken en bekend zijn met het
Caritaswerk en zich daar verder in
willen verdiepen.
 op de hoogte zijn van de lokale
gemeentelijke armoederegelingen
en –voorzieningen.
 vertrouwelijk en in teamverband
kunnen werken.
 kunnen luisteren.
 tijd beschikbaar hebben.
 in Spijkenisse of omgeving wonen.
 lid zijn van de RK-geloofsgemeenschap in Spijkenisse.
 in het bezit zijn van email en daarmee om kunnen gaan.
Nadere informatie en eventuele aanmeldingen gaarne bij een van
ondergenoemden.
Tiny Vogel, Rinus Rentmeester(rikor@hetnet.nl), Marjo Jansen(marjo.jansen@chello.nl)
Woont u in de de Akkers?
en heeft u elke maand een half uurtje tijd om
een paar parochieblaadjes rond te brengen?
Het gaat oa in de buurt rond

De Kreken

Meldt u zich dan aan.
Zo helpt u om de medeparochianen op tijd hun parochieblad te krijgen
Inlichtingen bij Jan Wildhagen tel: 642171
of bij Ine Korste, coördinator vrijwilligers
j.korste@upcmail.nl
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Voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie
Onze Eerste Heilige Communie komt al heel snel dichtbij, wij hebben nog
maar 2 bijeenkomsten en dan is het zover. De kinderen verheugen zich er
erg op.
De vijfde middag stond in het teken van de “familie van de kerk”. Dit zijn wij
allemaal en wij delen dit bijzonders elke zondag met elkaar.
Wij begonnen de bijeenkomst met het aansteken van de kaars, het bidden
van het Onze Vader en een klein gebedje voor onze eigen intenties.
Daarna werd het huiswerk besproken en mocht iedereen, die dit wilde,
vertellen wat hij of zij op de “vriendschapsslinger” had geschreven.
Deze slingers kunt u bewonderen in de gang van de Schaapskooi.
Daarna zijn wij in twee groepen uiteen gegaan om ieder op zijn of haar
niveau te werken
De kinderen kregen een bord en daarop mochten zij in groepjes van drie
vertellen hoe volgens hen een feestelijke tafel eruit zou zien, de eerste
tekende het eten de tweede de mensen die erbij waren en de derde de
slingers.
Ook lazen wij het verhaal van de vijf broden en de twee vissen
Tijdens de pauze hebben wij een brood met zijn allen gedeeld zodat de
kinderen merkten hoe fijn het is te delen en iets van jezelf aan een ander te
geven. Ook zagen wij de DVD over de wonderbaarlijke
broodvermenigvuldiging.
Hierbij sluit tevens het huiswerk voor de volgende keer op aan maar een
klein cadeautje (niets kopen) met iets wat jij uit wilt delen: een tekening,
mooi gedichtje of een wens.
Iets van jezelf dus, deze cadeautjes worden de volgende keer uitgedeeld.
Na de pauze gingen wij weer in onze eigen groep werken en voor je het wist
stonden onze ouders of opa’s en oma’s er al om ons op te halen.
Wij hebben de avond afgesloten met het Onze Vader en het Wees Gegroet en
de kaars mocht worden uitgeblazen.
Werkgroep gezinscatechese: Helene Jaoude, Ine Korste, Ada Pieterse, Lia
Vogelaar en Marlies Veldhuijsen
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47ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging
Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg
Het is tijd voor vrede, vindt de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging
(FB) organiseert daarom in het Pinksterweekend, van 13 tot en met 16 mei, een
Pinkstervoettocht die in het teken van vrede staat. De driedaagse voettocht is zowel
een vredesmanifestatie als een bezinnende voettocht. Door de vreedzame activiteit
van het lopen komt men automatisch tot reflectie. Met deze combinatie van
persoonlijk en maatschappelijk betrokken zijn, vraagt de FB aandacht voor de vrede.
Er wordt drie dagen gewandeld in groepen van acht tot tien deelnemers, over een
afstand van 8 of 16 kilometer. De groepen worden ruwweg op leeftijd samengesteld.
Zo zijn er groepen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Op
die manier zorgt de FB ervoor dat de gesprekken onderweg aansluiten bij de
belevingswereld van de deelnemers.
De Pinkstervoettochten van de Franciscaanse Beweging kennen een lange traditie. In
1970 vond de eerste meerdaagse wandeltocht plaats. De Pinkstervoettocht van 2016
is dus de 47ste op rij en wordt dit jaar gelopen in de omgeving van Oldebroek,
Gelderland. Lopen brengt niet alleen vrede, maar ook verbondenheid en eenvoud.
Tijdens de Pinkstervoettocht ben je verbonden met mensen van andere culturele en
religieuze achtergronden en met de natuur.
Dit jaar is vredelievend het thema. Dat thema zal centraal staan tijdens de
wandelingen en overwegingen in het weekend. De combinatie van wandelen en
overwegingen is karakteristiek voor de Pinkstervoettochten van de Franciscaanse
Beweging.

Aanmelden en meer informatie via www.franciscaansebeweging.nl
De Franciscaanse Beweging (FB) brengt mensen samen die zich
aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van
Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en
vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie
en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart
geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Kernwaarden van
de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
Tel:
073-6131340
E-mail: info@franciscaansebeweging.nl
Web: www.franciscaansebeweging.nl
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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 doen 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

Omdat de groep erg groot is, is er een viering op 17 april om 10.00 uur en
een viering om 12 uur. Zeker voor de viering van 12 uur heeft men een
toegangskaart nodig.
Indien u als parochiaan graag een viering wil bijwonen, bent u van harte
welkom om 10.00 uur. Dit is wat eerder dan dat u gewend bent (10.30 uur)
U kan een kaart aanvragen door uw naam, adres en telefoonnummer op de
lijst achter in de kerk te zetten.
De vieringen worden voorgegaan door pater Youri Konchenko en begeleidt
door de Kernzangers
Werkgroep Gezinscatechese
Marlies Veldhuijsen, Irma Sundermann, Ada Pieterse, Helene Jaoude,
Lia Vogelaar en Ine Korste
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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.8 jaargang 2015-2016 moet op maandag 11 april 2016 voor 19.00
uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl
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