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HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie 
 
Hekelingseweg 15  Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9:30 tot 12:00 uur 
3206 LA Spijkenisse  Email secretariaat: centraal@rk-npg.nl  
Telefoon: 06-51115724  Email parochiebestuur: bestuur@rk-npg.nl 
 Website: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl  
 
Pastoraal Team: 
Pastoor H. Smulders pastoor_smulders@rk-npg.nl 
Pater J. Konchenko jouril@hotmail.com   
Pastoralewerker: D. Bühler pastorbuhler@gmail.com  

  

Contacten H. Antonius van Padua Kerk te Hellevoetsluis 

 
Antoniusberaad: Voorz.: F. Verwater ferry@verwater.net  624639 
Distributie PN: mw. J. v.d. Graaf jokeluiten21@gmail.com  335334 
Gebedsgroep: mw. T. van Schaijk tvanschaijkjoyce@hotmail.com 311806 
Kerkbalans: T. Philippa pfma@upcmail.nl  313635 
Koren: 
St. Caeciliakoor: T. Kloeg tkloeg@gmail.com  630759 
Dameskoor: mw. M. Penders l.penders@hetnet.nl  313773 
Kindernevendienst: mw. C. Kooij ckooij@famkooij.nl  325153 
Kosters: mw. J. Tromp r.tromp26@upcmail.nl  315751 
Lectoren: F. Verwater ferry@verwater.net  624639 
Ledenbestand: mw. M. v.d. Weg c.weg1@chello.nl  317469 
Misdienaars: mw. M. Volk margreetvolk@gmail.com  313026 
Missie, ontwikkelings- en vredeswerk (MOV): 
Vacature 
Oud Papier Actie: fam. v. Kempen rkempen@upcmail.nl  314563 
                               J. Christ j.christ@chello.nl                             06-51337773 
Parochiebibliotheek: mw. C. Kooij ckooij@famkooij.nl  325153 
Parochiële Charitas Instelling (PCI): 
Penningmeester: I. Stoppelenburg i.stoppelenburg@chello.nl  338656 
Voorzitter/Secretaris: mw. J.M. Heins anneke.heins@kpnmail.nl  314172 
Ouderen/zieken: mw. M. de Wit gengdewit@kpnmail.nl  507982 
                            mw. L.S. Kuster w.kuster5@chello.nl  315764 
Seniorenvieringen: mw. M. Volk margreetvolk@gmail.com  313026 
Raad van Kerken: T. Aarnink thelogs.aarnink@gmail.com  320447 
Rouw- en verlieswerkgroep: 
Mw. M. Hoge hhog01@planet.nl  314417 
 
Kerk H. Antonius van Padua: www.antoniusvanpadua.com 
E-mail: pastorie@antoniusvanpadua.com 
 
Kerkbijdrage: Bank: NL54INGB0004176644  t.n.v. Kerkbijdrage R.K. Parochie  
PCI-Bijdrage:  Bank: NL78ABNA0469868902  t.n.v. R.K. Parochiële Charitas Inst. 
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Colofon 
Het Parochienieuws is een 
periodieke uitgave voor 
belangstellende 
parochianen en andere 
geïnteresseerden. 
 
Redactie: C. Kooij 
 
Distributie: J. v.d. Graaf 
 
Kopij voor het volgende 
parochieblad kan men 
inleveren tot 1 april 2018 
op de pastorie of via e-mail: 
redactie.kerk@gmail.com 
 

Secretariaat 
Pastorie: Opzoomerlaan 110, 3221 AP 
Hellevoetsluis, Tel. 0181-312574 
Openingstijden: Parochiewacht iedere werkdag 
van 9:30u. - 11:30u. 
 
Pastoraatgroep: 
Bij noodgevallen/ziekenzalving: 
tel. 06-30975817 
 
Bij overlijden: 
Mayke Kreutzer tel. 314163 / 06-12267111 
 
Doop/1e H.Com./Vormsel/Huwelijk:  
Corrie Kooij tel. 325153 
 
Liturgische zaken: 
Margreet Volk tel. 313026 / 06-53705065 
 
U kunt bij afwezigheid van één van de leden van 
de pastoraatgroep uw boodschap aan een ander 
lid van de pastoraatgroep doorgeven. 
 

                                                 Beheercommissie: 
Voorzitter: F. Verwater             voorzitter@antoniusvanpadua.com             624639 
Secretaris: M. Hoge                 secretaris@antoniusvanpadua.com            314417 
Penningmeester: T. Philippa    penningmeester@antoniusvanpadua.com  313635 

Techn. zaken: H. v.Vilsteren    hans@vanvilsterenadvies.nl                        314494 
Vrijwilligerszaken: M. Kreutzer mayke.kreutzer@upcmail.nl                        314163 
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Vieringen in de kerken van Parochie HH. Nicolaas Pieck en 
Gezellen 
 

 
 
Zo 11:30 
Wo       10:00 

Parochiekerk “H. Antonius van Padua” 
Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis 
www.antoniusvanpadua.com 
tel 0181-312574 E-mail: pastorie@antoniusvanpadua.com 
secretariaat open: maandag t/m vrijdag 09:30-11:30 
Dan is er ook gelegenheid tot stil gebed na aanbellen bij de 
pastorie 

 
Vr 10:00 
Zo 11:00 
 
 

Parochiekerk “H. Willibrordus” 
Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon 
www.willibrordusrhoon.nl 
tel 010-5015284 E-mail: willibrordus@kpnplanet.nl 
secretariaat open: maandag t/m vrijdag 09:00-11:30 

 
Za 19:00 
Zo 10:30 
 
 

Parochiekerk “Felicitas” 
Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse 
www.felicitasparochie.nl 
tel 0181-638109 E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl 
secretariaat open: woensdag en donderdag 13:00-16:00 

 
 
Zo 09:30 
 

Parochiekerk “HH. Martelaren van Gorcum” 
Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle 
www.rkparochiebrielle.nl 
tel 0181-412142 E-mail: rkkerkbrielle@chello.nl 
secretariaat open: maandag t/m vrijdag 09:30-11:30 

 
Ma 10:00 
Do 10:00 
Zo 09:30 
 

Parochiekerk “Maria en Johannes onder het kruis” 
Parelvisserstraat 131, 3194 JL Hoogvliet-Rt 
www.mariakerk-hoogvliet.nl 
tel 010-4723115 E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
secretariaat open: maandag t/m vrijdag 09:30-11:30 

 
Di         19:00 
Za 19:00 
 
 

Parochiekerk “Sint Jozef” 
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg 
secretariaat Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg 
tel 06-58865935 te bereiken onder kantoortijden  
E-mail: jozefkerkrozenburg@hotmail.com 

 
R.K. Gemeenschap Zuidland 
Sporthal Drenkwaard, Molendijk 21b, 3214 VG  Zuidland 
2e en 4e zondag van de maand, aanvang 09.45 uur 
Data vieringen: 11 en 25 maart, allen 09:45 u. vrijdag 30 maart: boeteviering, 
zondag 1 april: Paasviering, zondag 22 april: eucharistieviering 
email: rkgemeenschapzuidland@gmail.com  
Secretariaat: Mw. J.G. Muilwijk-Sap, t. 0181 452585 
Mr. J.R. Thorbeckestraat 9, 3214 XP Zuidland 
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Kerkdienst in het weekend: 
Zondag:  11.30 uur 
Iedere 2e en 4e zondag van de maand zingt het St. Caeciliakoor  
Kinderwoorddienst tijdens iedere 2e zondag van de maand.  
Op iedere 2e zondag van de maand is na de viering gelegenheid om elkaar in de 
parochiezaal te ontmoeten. Gezellig even samen een kopje koffie of thee drinken.  
 
H. Mis door de week 
Iedere woensdag om 10.00 uur H. Mis. 
De kerk is iedere werkdag geopend voor bezoek en gebed tussen 9.30 uur en 
11.30 uur. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.   
 
Gebedsgroep  
Iedere woensdagavond van 19.30 u. tot 21.00 u.  
 
Maandelijkse Seniorenmis om 10.00 uur in de Pastoriezaal 
 
21 maart – 18 april – 16 mei 
 

Agenda voor Hellevoetsluis: 
 
Zondag        18 maart  Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
 
Zondag        25 maart De Goede Week 

Palmzondag   
Het doel van de Goede Week is de overweging van het 
lijden en sterven van Christus, te beginnen met zijn 
intocht als Messias in Jeruzalem.   

Witte Donderdag  Geen Viering in Hellevoetsluis 
 
Goede Vrijdag Kruisweg, aanvang 15.00u. 

        30 maart Van het Lijden en Sterven van de Heer 
 
Paaswake    31 maart Het Dameskoor zingt tijdens de Paaswake. 
   Aanvang 20.00 u. 
 
Paaszondag  01 april Verrijzenis van de Heer 
 
Maandag        02 april Maandag onder het octaaf van Pasen 
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Misintenties van maart en april. 
 
Zondag  25 februari  Gré Philippa van de Brug 

     Gré Hooijschuur-Moed 

     Thea Suijkerbuijk-Willers 

     Nel Schoones-Feteris 

Zondag   4 maart   Wim van Alphen 

     Anna van Herp-Stumpé 

     Toon Lutterman 

Zondag   11 maart  Eleonora Matla-van der Poel 

     Gerard Croonenberg 

     Bram van de Klundert 

Zondag  18 maart  Fam. Van Gullik-van Slobbe 

     Joke Christ-van Aken  

     Gré Philippa van de Brug 

Zondag  25 maart  Gré Hooijschuur-Moed 

     Nel Schoones-Feteris 

     Thea Suijkerbuijk-Willers 

Zaterdag 

Paaswake 31 maart  Martin Stom 

Zondag 

1e Paasdag 1 april   Toon Lutterman 

Maandag 

2e Paasdag 2 april   Eleonara Matla-van der Poel 

Zondag  8 april   Bram van de Klundert 

     Gerard Croonenberg 

 

Misintenties kunt u opgeven bij Mayke Kreutzer (zie blz.3), of 's zondags bij de 
koster in de sacristie. 
De stipendia bedragen € 10,00 per misintentie. 
 

 

Familieberichten 
 
Gedoopt: Owen van Beek 
  Luna ter Veer 
  Lisa den Dunnen 
Namens de parochie van harte gefeliciteerd. 
 
Overleden: Martin Stom     
Wij bidden voor de overledenen, dat zij in de vrede van de Heer mogen zijn en om 
kracht voor hen die zij achterlieten. 
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Van oud naar nieuw 3: Een nieuw parochieblad 
 
Aan alles komt een einde. Ook aan uw vertrouwde 
kerkblad. Dit is de allerlaatste uitgave. In december 
mochten wij u al melden dat er in 2018 een nieuw 
Parochieblad verschijnt voor de gehele Parochie HH. 
Nicolaas Pieck en Gezellen. En eind maart is het 
zover!! In de week vóór Palmpasen wordt het nieuwe 
Parochieblad bij u in de bus gestopt en vanaf zondag 
25 maart liggen er exemplaren achterin de 6 kerken 
van onze parochie.  
Er is een hoofdredactie die gevormd wordt door 3 
mensen van verschillende locaties. Ook voor de lokale redacties zijn er per locatie 
één of meerdere parochianen gevonden die het lokale nieuws verzamelen en op 
de lokale pagina’s zetten. Uw kopij voor het nieuwe parochieblad kunt u blijven 
sturen naar de bekende mailadressen die in dit Kerkblad staan. Wel vragen wij u 
om uw bijdrage te beperken tot maximaal 250 woorden en in “Word” of “Open 
Office” aan te leveren. Beslist geen PDF documenten opsturen, die kunnen niet 
verwerkt worden. Het blad zal in groot formaat, A4, en fraai in full color worden 
uitgevoerd, maar de kosten zullen zeer beperkt blijven, mede dankzij de grotere 
oplage. De bezorging zal als vanouds verzorgd worden door vrijwilligers van uw 
eigen geloofsgemeenschap. Daarnaast kan het blad ook op de website van onze 
parochie bekeken worden en kan het per mail toegestuurd worden.  
Nog even geduld dus, maar eind maart is het zover: één Parochieblad voor de 
gehele parochie HH.Nicolaas Pieck en Gezellen. 
Wij geloven er vol vertrouwen in!! 
 

Werkgroep Communicatie NPG 
 

Bedankt voor de samenwerking parochienieuws! 
 

Nu al ruim 5,5 jaar geleden werd mij gevraagd om, na het vrijvallen van het 

redacteurschap, het parochienieuws te maken. Het was enkel de bedoeling dat ik 

het blad maakte, het beoordelen en afwegen van de inhoud werd aan anderen 

overgelaten. Vanaf het eerste moment heb ik ervaren hoe blij mensen waren dat 

ik dit wilde doen. Opgelucht was ik dan ook wel toen ik de positieve reacties van 

het eerste exemplaar Oktober – November 2012 mocht ontvangen.  

 

Omdat ik verder niet actief ben binnen de kerk heb ik maar weinigen echt leren 

kennen. Veel contact was er wél via email waarin ik vaak veel kopij ontving. Leuk 

was het dat ik regelmatig complimenten mocht ontvangen over het eindresultaat.  

 

Ik wil u allen graag bedanken voor de samenwerking. Een parochienieuws maak 

je niet alleen en ik heb ervaren dat iedereen meewerkte om de soms ingewikkelde 
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problemen op te lossen. Graag wil ik ook de pastoraatgroep bedanken die de 

uiteindelijke eindverantwoording droeg en in het bijzonder mijn moeder Corrie 

Kooij die het meeste werk van de redactie op zich nam. Er was altijd waardering 

en er werd niet moeilijk gedaan als er eens iets fout ging. 

 

Ik vond het leuk om te doen en wens u veel plezier met het nieuw uit te komen 

parochienieuws. Ook u bedankt! 

 

Jeroen Kooij 

 

Palmzondag, 25 maart. 
 

Beste jongens en meisjes, 

 

Zondag, 25 maart is het Palmzondag en jullie worden 

van harte uitgenodigd om een mooie palmpaasstok te 

versieren. Met die stok mag je een oudere of zieke op 

Palmzondag blij gaan maken. 

 

Het versieren van de stok kun je doen op 

woensdagmiddag, 21 maart tussen 14.00u. en 16.00u. 

in de parochiezaal. Je krijgt de stok van mevrouw 

Levina de Block en je mag hem zelf versieren met iets 

lekkers, een pakje thee, een stukje zeep, een kaarsje 

of wat jezelf maar bedenken kunt om iemand blij mee 

te maken. Maar ………. dit moet je wel zelf 

meenemen. 

 

Palmzondag mag je de stok de kerk in dragen. 

 

Tijdens de viering is er een kinderwoorddienst en na de viering mag je iemand 

blij gaan maken met je stok. Je krijgt een briefje met naam en adres van iemand 

waar je hem heen mag brengen.  

 

We hopen dat er weer veel kinderen mee gaan doen. 

 

Het is wel fijn als je je even via de e-mail aanmeldt: 

 

Levina.deblock57@gmail.com. 
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Doorgroeien in geloof. 
Thema avonden over geloof en kerk. (3) 

13 en 22 maart 2018 
 
Dit is een nieuw initiatief waarbij we met thema-avonden over geloof en kerk 
catechese aan volwassenen in de parochie een nieuwe impuls willen geven. Het 
is de bedoeling dat er elke maand een ander thema is en een andere spreker. In 
januari in de eerste bijeenkomst was de Encycliekvan paus Franciscus  “Laudato 
si” het onderwerp. In februari was de tweede lezing door Dhr. Dolf Langerhuizen 
met als het onderwerp: Iconen. In maart zal de derde lezing gaan 
over:Pelgrimeren.  
 
Pelgrimeren: gaan in oude voetsporen. 
Op dinsdag 13 maart (in de Mariakerk, Parelvissersstraat 131 te Hoogvliet)  en op 
donderdag 22 maart (aan de Nobelstraat 22 te Brielle) zal dhr. Léon Janssen een 
lezing geven over het verschijnsel pelgrimeren. De avonden beginnen om 20:00u 
en zullen duren tot 21:30u. 
 
Pelgrimeren is reizen naar een heilige plaats. Het verschijnsel wordt ook wel 
bedevaart genoemd. Ze hebben vaak een moreel of spiritueel karakter.  Sommige 
pelgrimages worden op eigen initiatief gehouden, soms ook is het de vervulling 
van een religieuze plicht. In veel wereldgodsdiensten is het pelgrimeren een 
belangrijk onderdeel van de geloofspraktijk. Een  bekend voorbeeld in het 
christendom is de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. In de islam is de 
hadj, de pelgrimstocht naar Mekka, wellicht het meest bekend. 
Dhr. Léon Janssen (1946) is een fervent wandelaar van langeafstandspaden. Al 
lopend in een tempo van 5 km per uur zie je wereld om je heen toch op een 
andere manier, vindt hij. Toen hij na 40 jaar afscheid nam van het onderwijs, rijpte 
bij hem het plan om ook de bedevaart naar Santiago de Compostella te maken. 
Vorig jaar heeft hij de 800 km lange Camino Francais naar Santiago gelopen. Hij 
wil u graag meer vertellen over het verschijnsel pelgrimeren en daarbij ook 
vertellen over zijn ervaringen op de verschillende pelgrimages die hij heeft 
gemaakt. Daarbij zal hij naast woorden u ook beelden laten zien van plaatsen 
waarover hij zal vertellen. U bent van harte welkom. 
 

Namens het pastorale team, 
pastor Desiree Bühler en pastoor Hans Smulders. 
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Rooster van Diensten 
 

Datum Tijd Voorganger Lector 

Zondag 25 feb 11.30 WCV / F Verwater Margreet Volk 

Zondag 04 mrt 11.30 Y. Konchenko Ferry Verwater 

Zondag 11 mrt 11.30 WCV / D. Bühler Cora v. Kempen 

Zondag  18 mrt 11.30 H. Smulders Bert v.d. Weerd 

PalmZondag 25 mrt 11.30 H. Smulders Ingrid Muller 
 

W. Donderdag 29 mrt xxxx Geen viering 
 

In Hellevoetsluis 

Goede Vrijdag 30 mrt 15.00  Ferry Verwater/ 
Margreet Volk 

 

Zaterdag 
Paaswake 

31 mrt 20.00 H. Smulders Sonja Hoevenaars 
Ferry Verwater 

Zondag 
1ePaasdag 

01 apr 11.30 P H v.d. Veer Margreet Volk 

Maandag 
2e Paasdag 

02 apr. 11.30 Y. Konchenko Ferry Verwater 

Zondag 08 apr 11.30 H. Smulders Bert v.d. Weerd 
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koor Koster misdienaars 

C Frans Koppenhagen xxxxxxxx xxxxxxxx 

SZ Henry Penders Saphira Bom  

C Jan v.d. Noort xxxxxxxx xxxxxxxx 

SZ Dennis Borsboom Saphira Bom Jasper v.d. Weerd 

C 
 

Johanna Tromp 
Frans Koppenhagen 

Chiara Rovers Charlize Rovers 

xxxxx 
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

SZ xxxxxxxx 
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

D Johanna Tromp 
Frans Koppenhagen 

Lucas de Blanken Julia de Blanken 

SmO Jan v.d. Noort 
Greetje Kieft 

  

SZ Dennis Borsboom 
 

  

C Henry Penders Jasper v.d. Weerd  

 
Lectoren met telefoonnummer: Koren en /of muzikale begeleiding: 
J. van Kempen 314563 C =  St. Caeciliakoor  
I. Muller 325470 D =  Dameskoor 
F. Verwater 624639 SZ =  Samenzang 
M. Volk-Ziekman 313026 CO =  Combo  
B. v.d. Weerd 337789 Pi =  Piano 
  Kb =  Keyboard 
 
DIT ROOSTER IS ONDER VOORBEHOUD. WIJZIGINGEN IN DIT ROOSTER 
WORDEN WEKELIJKS VERMELD OP ONZE WEBSITE: 
 
www.antoniusvanpadua.com 
 

 

  

http://www.antoniusvanpadua.com/
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Beknopt verslag Antoniusberaad 17-1-2018 
 
Op 17 januari vond het eerste Antoniusberaad plaats van 2018.  
Vanuit de Beheercommissie meldde de voorzitter dat de 
kinderkerstviering en nachtmis, alsmede de vieringen  van de 
Kerstochtenden  goed waren bezocht. De kerststukken hebben  
€ 731,50 opgebracht, bestemd voor een nieuwe geluidsinstallatie.  
Op 20 januari  begint de actie Kerkbalans.  
Betreffende technische zaken wordt het volgende meegedeeld:  
Voor een nieuwe geluidsinstallatie is er een demonstratie geweest die 
goed is ontvangen. Nog niet alle details zijn geregeld.  
De woning van pastoor Bladowski wordt op advies van het Bisdom 
verkocht. 
Getracht wordt de bovenverdieping van de pastorie te verhuren 
waarvoor dan wel wat aanpassingen zullen worden gedaan.  
Verven van de pastorie is noodzakelijk. MarcoWarmte gaat naar de 
CV kijken. 
De apsis van de kerk moet binnen enkele jaren worden geres taureerd 
o.a. wegens scheuren. Dit is een specialistisch werk en kan niet door 
vrijwil l igers worden uitgevoerd.  
Er wordt overwogen een  Parochie-/vrijwil l igersavond te organiseren. 
De aanwezigen wordt gevraagd binnen enkele weken suggesties aan 
te dragen en aan te geven of er vrijwil l igers hiervoor beschikbaar zijn.  
 
Uit de werkgroepen meldt de redaktie van het Parochienieuws nog 1 
x in de oude vorm te verschijnen. Per 1 april komt er een nieuw 
parochieblad, 10 a 11 x per jaar. Het blad zal ook informatie bevatten 
uit  de andere kernen van de Nicolaas Pick en Gezellenparochie.  
Uit de pastoraatgroep wordt gemeld dat er doopgesprekken hebben 
plaatsgevonden o.l.v. de pastoor.  
Bij de laatstgehouden kinderwoorddienst waren 5 kinderen 
aanwezig. De seniorenvieringen vinden 1 x per maand plaats.  
Tijdens de laatstgehouden viering is de ziekenzalving   
toegediend. Voor de parochianen zal dit op de 2 e zondag in september 
op de Nationale ziekendag plaatsvinden.  
Met de doorstart van het Caeciliakoor gaat het goed. Naar invull ing 
van muzikale ondersteuning op de 1e  en 3e  zondag  van de maand 
wordt nog gezocht.  
De opbrengst oud papier gaat naar de algemene middelen.  
Er is dringend een nieuwe aanhanger nodig. De voorzitter vraagt 
hiervoor om een voorstel.  
Het kosterswerk bevalt de nieuwe vrijwil l igers goed.  
Voor de kinderkatechese is nog materiaal beschikbaar. Dit zal aan de 
werkgroep ter hand worden gesteld. Ook wordt hulp aangeboden bij 
hervatting van de kinderkatechese.  
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De PCI-en van de parochie-kernen hebben een concept voor 
samenwerking per 1-1-2019. 
 
Het volgende Antoniusberaad zal op 23 mei plaatsvinden.  
 

Beste mede parochianen. 
  
Sommigen van jullie waren al een beetje op de hoogte maar met dit berichtje 
geven wij onze verhuizing aan naar Harderwijk. Daar wonen onze twee dochters 
en de kleinkinderen. Het is best een grote maar weloverwogen stap. Dat betekent 
dat we Hellevoetsluis achter ons laten maar ook onze parochiegemeenschap 
H.Anthonius van Padua. Wij liepen niet altijd de kerkdeur plat maar de Katholieke 
kerk hier heeft een diepgeworteld plekje in ons hart. Onze drie kinderen zijn hier 
gedoopt en ze deden hier hun 1e H.Communie. Verder verzorgde ik meer dan 25 
jaar het Parochienieuws en de Kerkbalans in Nieuwenhoorn. De laatste jaren was 
ik actief betrokken bij de kerk onderhoudsgroep waarvoor ik veel warmte en 
dankbaarheid terug kreeg. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor 46 jaar 
parochieleven en allemaal de beste wensen voor de toekomst in deze 
fantastische parochiegemeenschap. Onze zoon Wouter woont nog hier dus 
komen we elkaar misschien nog wel eens tegen. 
  
Vr gr. Chris en Gerda van der Geer. 
 

Week van Gebed 
 

Zondag, 21 januari vond in de kerk aan de Dorpsstraat een bijzondere viering 

plaats vanwege de Week van Gebed 2018. Aan de hand van een opgestelde 

liturgie was er ruimte voor gebeden van verzoening, een meditatie en het zingen 

van liederen variërend van het Nieuwe Liedboek tot Hillsong. Tijdens de voorbede 

gingen de circa 50 aanwezigen in groepjes uiteen om samen te bidden voor het 

plaatselijk bestuur, de voedselbank, de Tweede Kans en tal van andere 

onderwerpen. Aan de dienst werkten alle kerken mee. Vanuit de Protestantse 

Gemeente waren dat onder meer ds. Evert-Jan Vledder en Nia van de Waal. Uit 

de reacties bleek dat de samenkomst zeer werd gewaardeerd. Er was veel 

wederzijdse herkenning en alle ruimte voor persoonlijke ontmoetingen over 

kerkmuren heen. Kortom het smaakte naar meer!  
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Bedevaarten Banneux 
 

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-

Rotterdam verschillende bedevaarten naar 

Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen 

waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. 

 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er 

ook voldoende momenten voor gezelligheid en 

ontmoeting met andere mensen. 

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken 

met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe 

rijkdom van Banneux. 

  

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 

 

-Een één daagse bedevaart op zaterdag 9 mei 2018.  

                     Kosten slechts € 55,- 

-Een vijf daagse  bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 11 mei 

t/m dinsdag 15 mei. 

                      Kosten slechts € 265,- 

-Een twee daagse bedevaart op 26 en 27 mei 2018. 

                       Kosten slechts € 120,- 

  

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure 

raadplegen. 

 

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148 

e-mail: paula_opstal@hotmail.com. 

Dhr. G.J. de Bruijn, tel: 070-3205872 

e-mail: gerard.debruijn@planet.nl 

 

Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl 
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Vastenactie 2018: Uitbreiding kleuterschool in Malawi 
 
De Sisters of Our Lady focussen zich al sinds 1956 op het onderwijs van kinderen 
in Malawi. Zij beheren een meisjesschool en kleuterschool in een buitenwijk van 
Blantyre, een van de grootste steden van Malawi. Het gebouw waar de zusters op 
dit moment de kleuters opvangen, is echter veel te klein en niet geschikt voor de 
opvang van kinderen. Momenteel telt de kleuterschool 40 kinderen in de leeftijd 
van 1 tot 5 jaar, maar er zijn veel meer jonge kinderen in de wijk en de vraag naar 
een plekje op deze school is groot. In 2016 zijn er, mede dankzij de steun van 
Vastenactie, twee klaslokalen, twee toiletblokken, en een ruimte voor de 
medewerkers gebouwd 
Toekomst voor kinderen en moeders 
Beter onderwijs voor kinderen in Malawi betekent een kans op een hoopvolle 
toekomst. Doordat kinderen naar school kunnen, hebben moeders de 
mogelijkheid om te werken en zo het gezin te kunnen onderhouden. Ook helpt de 
kleuterschool de kinderen op weg door hen al jong in hun ontwikkeling te 
stimuleren en te onderwijzen. Zo zijn de kinderen verzekerd van een goede start 
op de basisschool en hebben zij daarna meer kans om toegelaten te worden tot 
goed vervolgonderwijs. 
Huidige situatie 
Vastenactie heeft, in samenwerking met het aartsbisdom van Blantyre, dit project 
in 2016 al eens gesteund. Toen zijn er twee klaslokalen, twee toiletblokken en een 
ruimte voor de staf gebouwd. Dit jaar zal Vastenactie dit project nogmaals 
ondersteunen met €10.000,- om deze ruimtes af te werken en in te richten. 
Tevens zal er een watertank worden aangeschaft. 
Ook wij willen tijdens deze vastentijd een bijdrage leveren aan dit project. 
Achterin de kerk staat tijdens de Vastentijd een offerblik waarin u uw bijdrage voor 
de kleuterschool in Malawi kunt doen en op zondag 11 maart wordt er een tweede 
collecte gehouden voor dit doel. 
Meer informatie vindt u op: 
http://www.vastenactie.nl/projecten/uitbreiding-kleuterschool-in-malawi 
 
  

http://www.vastenactie.nl/projecten/uitbreiding-kleuterschool-in-malawi
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BARTIMEUS 

 

Er zit een bedelaar langs de kant van de weg. 

Het is Bartimeüs. Hij is blind en kan dus niet 

werken. Daarom moet hij wel bedelen. 

Steeds als hij iemand voorbij hoort komen 

steekt hij zijn hand uit en vraagt om wat eten 

of om geld om eten te kunnen kopen. 

 

Vandaag is het heel erg druk en gaan er wel 

erg veel mensen voorbij. 

Hoe komt dat? Wel Jezus komt er aan! 

Bartimeüs hoort ervan, wat zou hij graag naar 

Jezus toe gaan. Die kan immers zieke 

mensen beter maken, maar hoe moet hij er komen? Hij ziet immers niets. 

Dan begint hij heel hard te roepen: “Jezus, heb medelijden met mij!” 

De mensen worden boos en zeggen dat hij zijn mond moet houden.  

Maar Bartimeüs blijft gewoon door roepen. 
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Jezus blijft stil staan en zegt tegen de mensen dat ze Bartimeüs bij Hem moeten 

brengen. Wat is Bartimeüs blij! Hij gooit zijn jas af en gaat mee naar Jezus. 

Jezus vraagt: “Wat wil je dat ik voor je doe?” En Bartimeüs zegt: “Dat ik weer kan 

zien!” 

“Omdat je zo’n groot geloof hebt zul je weer kunnen zien”, zegt Jezus. 

En Bartimeüs kan weer zien! Hij is vreselijk blij en gaat met Jezus mee. 

 

B A R T I M E U S M 
 

Bartimeus 
 

Geloof 

E T E N E E N B K E 
 

Bedelaar 
  

Zien 
 D A G R N N O L P E 

 
Mensen 

  

Blij 
 E J E Z U S Z I E N 

 
Ziek 

   

Voorbij 

L B L IJ D E O N R K 
 

Jezus 
   

Mee 
 A T D M O N T D E O 

 
Blind 

      A A G E L O O F S M 
 

Geld 
      R A M P E K O P E N 

 
Eten 

      E R O E P E N P R E 
 

Kopen 
     V O O R B IJ Z I E K 

 
Roepen 
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Mirjam Kok | Pedicure | Manicure | Nagelstyling 

Uniceflaan 18, | 3223 PA | Hellevoetsluis |  

06 83 57 91 91 

 

Afspraak maken?  

 

Neem dan contact op via 06 83 57 91 91 of  

info@purebymirjam.nl  

 

 Pure by Mirjam 
 

mailto:info@purebymirjam.nl

