Parochienieuws
van de

H. Antonius van Padua kerk, Hellevoetsluis

December 2016 - Januari 2017

HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie
Pastoraal Team:
Moderator: S.F. Bladowski s.f.bladowski@upcmail.nl
Pater J. Konchenko
jouril@hotmail.com
Pastoralewerker: D. Bühler pastorbuhler@gmail.com

06-51115724
06-45144377

Contacten H. Antonius van Padua Kerk te Hellevoetsluis
Par. Raad: Voorzitter: F. Verwater
Distributie PN: mw. J. v.d. Graaf
Kerkbalans: T. Philippa
Koren:
Caeciliakoor: G. Heins
Dameskoor: mw. M. Penders
Kosters: mw. J. Tromp
Lectoren: F. Verwater
Ledenbestand: mw. M. v.d. Weg
Misdienaars: mw. Volk
M.O.V.: Vacature
Oud Papier Actie: fam. v. Kempen
J. Christ
Parochiebibliotheek: mw. C. Kooij
Parochiële Charitas Instelling (PCI):
Penningmeester: I. Stoppelenburg
Voorzitter/Secretaris: mw. J.M. Heins
Ouderen/zieken: mw. M. de Wit
mw. L.S. Kuster
Raad van Kerken: T. Aarnink
Rouw- en verlieswerkgroep:
Mw. B. Kors
Mw. M. Hoge
Seniorenmissen: fam. de Vette

ferry@verwater.net
graaf-luiten@hetnet.nl
pfma@upcmail.nl

624639
335334
313635

gc.heins@kpnmail.nl
l.penders@hetnet.nl
r.tromp26@upcmail.nl
ferry@verwater.net
c.weg1@chello.nl
margreetvolk@gmail.com

314172
313773
315751
624639
317469
313026

Kerk H. Antonius van Padua:
E-mail:
Par. HH. Nic. Pieck & Gezellen:
E-mail:

www.antoniusvanpadua.com
pastorie@antoniusvanpadua.com
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
secretariaat@hhnicolaaspieckengezellen.nl

Kerkbijdrage:
PCI-Bijdrage:

rkempen@upcmail.nl
j.christ@chello.nl
ckooij@famkooij.nl

314563
06-51337773
325153

i.stoppelenburg@chello.nl
anneke.heins@kpnmail.nl
gengdewit@kpnmail.nl
w.kuster5@chello.nl
thelogs.aarnink@gmail.com

338656
314172
507982
315764
320447

hhog01@planet.nl
wfdevette@upcmail.nl

312574
314417
312004

Bank: NL54INGB0004176644 t.n.v. Kerkbijdrage R.K. Parochie
Bank: NL78ABNA0469868902 t.n.v. R.K. Parochiële Charitas Inst.
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Secretariaat
Pastorie: Opzoomerlaan 110, 3221 AP
Hellevoetsluis, Tel. 0181-312574
Openingstijden: Parochiewacht iedere werkdag
van 9:30u. - 11:30u.
Pastoraatgroep:
Bij noodgevallen/ziekenzalving:
Pastoor S.F. Bladowski tel. 06-51115724
Bij overlijden:
Mayke Kreutzer tel. 314163 / 06-12267111
e

Doop/1 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
Secretaris: M. Hoge
secretaris@antoniusvanpadua.com
Penningmeester: T. Philippa penningmeester@antoniusvanpadua.com
Techn. zaken: H. v.Vilsteren hans@vanvilsterenadvies.nl
Vrijwilligerszaken: M. Kreutzer mayke.kreutzer@upcmail.nl
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624639
314417
313635
314494
314163

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 wat 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 hun.
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)

4

Vieringen in de kerken van Parochie HH. Nicolaas Pieck en
Gezellen
Zo
Di
Wo
Do
Vr

11:30
09:00
09:00
09:00
09:00

Vr
Zo

10:00
11:00

Za
Zo

19:00
10:30

Za
Zo

19:00
09:30

Ma
Do
Zo

10:00
10:00
09:30

Za

19:00

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
Om de week seniorenmis in de parochiezaal om 10:00. Deze
data staan in de agenda. De andere woensdagen in de kerk om
09:00.
Parochiekerk “H. Willibrordus”
Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon
www.willibrordus-rhoon.nl
tel 010-5015284 E-mail: willibrordus@kpnplanet.nl
secretariaat open: maandag t/m vrijdag 09:00-11:30
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
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
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
Parochiekerk “Sint Jozef”
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg
secretariaat Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg
tel 0181-212338 E-mail: jozefpar@zonnet.nl
geen openingstijden b.g.g. tel: 0181-215535

R.K. Gemeenschap Zuidland
Sporthal Drenkwaard, Molendijk 21b, 3214 VG Zuidland
e
e
2 en 4 zondag van de maand, aanvang 09.45 uur
Data vieringen: 1 december 9.45 uur, 24 december 22.30 uur, 8 en 22 januari
2017 9.45 uur
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
e
e
De hoogmis wordt doorgaans op de 1 en 3 zondag van de maand verzorgd
door het St. Caeciliakoor.
Op iedere eerste zondag van elke maand is na de viering gelegenheid om
koffie en / of thee te drinken in de parochiezaal. NIET OP 1 JANUARI 2017
Kerkdiensten door de week:
Dinsdag
09.00 uur H. Mis
Woensdag
09.00 uur H. Mis, maar 10.00 u. als er een seniorenmis is
Donderdag
09.00 uur H. Mis
Eerste donderdag
09.00 uur H. Mis met daarna gelegenheid tot
van de maand
aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag
09.00 uur H. Mis
Gezamenlijk Rozenkransgebed:
Elke dinsdagavond:
19.00 uur. Intenties t.a.v. Mevr. B. Kors

Agenda voor Hellevoetsluis:
Woensdag

Seniorenmis om 10.00 uur in de Pastoriezaal met
daarna gezellig samenzijn:
07 dec. – 21 dec. – 04 jan. – 18 jan.

Zondag

27 nov. Eerste zondag van de Advent

Donderdag

08 dec. Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

Zondag

Zondag

11 dec. Verkoop van de kerststukken in de parochiezaal.
Natuurlijk kunt u als vanouds koffie, thee, soep en hapjes
kopen. De gehele opbrengst komt ten goede
aan het opknappen van het interieur van de kerk.
18 dec. Vierde zondag van de Advent.

Kerstavond

24 dec.
18.00 u. Kinderkerstviering
20.00 u. H. Mis met zang van het Dameskoor
24.00 u. Nachtmis met medewerking van het AMP koor

Kerstmis
e
Zondag, 1 Kerstdag
e

11.30 u. Dageraadsmis, het St. Caeciliakoor zingt

Maandag, 2 Kerstdag
11.30 u. H. Mis, H. Stefanus was de eerste martelaar
Zondag

08 jan. Openbaring des Heren, H.Mis met het St. Caeciliakoor
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Woensdag

Na de H. Mis Nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal.
25 jan. Parochieraadvergadering in de parochiezaal, 20.00 u.

Misintenties van december en januari.
Zondag

11 december

Zondag

18 december

Zaterdag

Zondag
Zondag

24 december
Kerstavond
25 december
Eerste Kerstdag
26 december
Tweede Kerstdag
1 januari
8 januari

Zondag

15 januari

Zondag
Maandag

Zondag

22 januari

Zondag

29 januari

Maria Zwanenburg- de Zaan
Corrie Kuijpers-Boudewijns
Bram van de Klundert
Annie Soetekouw-van Haren
Bram en Lucia Lampers-Ducastel
Ida van der Maat-Turk
Toon Snellens
Frans Houtbraken
André Kluts
Geert Dekker
voor de parochie en alle parochianen
voor de parochie en alle parochianen
voor de parochie en alle parochianen
voor Zegen over het Nieuwe Jaar
Maria Zwanenburg- de Zaan
Corrie Kuijpers-Boudewijns
Bram van de Klundert
Annie Soetekouw-van Haren
Bram en Lucia Lampers-Ducastel
Ida van der Maat-Turk
Toon Snellens
Frans Houtbraken
André Kluts
Geert Dekker

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.
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Familieberichten
Gedoopt:
Tomas de Graaff
Namens de parochie van harte gefeliciteerd.
Overleden:

André Kluts
Geert Dekker
Wij bidden voor de overledenen, dat zij in de vrede van de Heer mogen zijn en om
kracht voor hen die zij achterlieten.

Archief van de jaren 1830 -1960 naar Streekarchief Brielle.
Zolang als de H.Antonius van Paduakerk bestaat, is het archief in eigen beheer
binnen de parochie gebleven.
Vele jaren geleden zijn voor beheer van archieven door het Bisdom al plaatsen
bepaald, hetgeen voor onze parochie het Streekarchief Brielle werd.
Tot daadwerkelijke verplaatsing is het echter nooit gekomen.
Afgelopen jaar is door de Beheercommissie het voorbereidende werk verricht en
op 26 oktober vond de overdracht plaats: de archiefstukken in zuurvrije mappen
en bewaardozen. Het archief is nu brandvrij opgeborgen en altijd te raadplegen.
Nadrukkelijk zij vermeld dat het archief eigendom blijft van de Antonius van
Padua-parochie. Komend jaar gaat het archief van de jaren 1960 – 2000
geinventariseerd worden.
De Beheercommissie

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.
e

Vanaf het weekend van de 1 Advent 26 / 27 november 2016, zijn er in de
vertaling van het Onze Vader, zoals wij die in de Rooms – katholieke kerk van
e
Nederland gebruiken, twee wijzigingen ingevoerd. Vanaf het 1 weekend van de
Advent zal de nieuwe vertaling van het Onze Vader gebruikt worden in de liturgie
in Nederland en België.
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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. 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.

9

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)

Actie Kerkbalans
Eind januari wordt weer de jaarlijks actie kerkbalans gehouden. Hopelijk
wordt u door onze vele vrijwilligers niet tevergeefs benaderd en doet u
weer van harte mee. Afgelopen jaar hebben veel parochianen
enthousiast op onze oproep gereageerd en van de vele toegezegde
bijdragen hebben wij al een groot deel mogen ontvangen.
Misschien behoort u tot de groep die pas aan het eind van het jaar de
bijdrage overmaakt of bent u er gewoon nog niet aan toegekomen.
Daarom zijn wij zo vrij deze herinnering hier af te drukken. U kunt uw
steun overmaken op onze bankrekening “Kerkbijdrage RK Parochie”:
NL54 INGB 0004 176 644.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep Kerkbalans
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Verkoop kerststukjes en workshop
Het wordt al een traditie in onze kerk om enkele weken vóór kerstmis met vele
enthousiaste vrijwilligers een groot aantal fraaie kerststukken te maken die daarna
verkocht worden ten bate van het opknappen van het interieur van onze kerk.
Evenals vorig jaar wordt er voor de belangstellenden een kerst workshop
gehouden, ditmaal op donderdag 8 december van 14.00-16.00 uur in de
parochiezaal. Onder deskundige leiding maken de deelnemers van nieuwe en
verse materialen een fraai kerststuk voor zichzelf. Natuurlijk ontbreken koffie/thee
en wat lekkers daarbij niet. Het enige wat de deelnemers mee moeten brengen is
een scherp mesje en een snoeischaar. Alle andere materialen voor het kerststuk
worden verzorgd door de docent. De prijs voor deze workshop is ook dit jaar weer
€ 25,00 vooraf of ter plaatse te voldoen. Op vrijdag
9 december gaan omstreeks 9.30 uur kundige
vrijwilligers aan de slag in de parochiezaal om de
vele tientallen fraaie kerststukken te maken die op
zondag 11 december na de viering van 11.30 uur
verkocht zullen worden in de parochiezaal. Dat
begint dus omstreeks 12.30 uur en duurt tot alle
stukken verkocht zijn. Maar wees er wel snel bij
want op=op en er is er niet één gelijk aan een
ander. Behalve de kerstversieringen worden daar
ook koffie, thee, soep en de nodige versnaperingen
verkocht. Dit alles om zoveel mogelijk geld voor de
het opknappen van de kerk bijeen te brengen want
de opbrengst van deze verkoop gaat in zijn geheel
naar het verven van de zijwanden van de kerk
rondom de glas-in-loodramen. Tijdens de verkoop
van kerststukken in de parochiezaal zal door een
combo o.l.v. Jan van de Noort in de kerk
kerstmuziek ten gehore worden gebracht. Onnodig
te zeggen dat u allen van harte welkom bent.
Wilt u deelnemen aan de workshop op donderdag 8 december (maar houd er
rekening mee dat het aantal deelnemers beperkt is tot maximaal 15) meldt u dan
aan op: voorzitter@antoniusvanpadua.com of op telnr. 624639
Ferry Verwater
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Rooster van Diensten
Datum
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag,
Kerstavond

Zondag, 1e
Kerstdag
e
Maandag, 2
Kerstdag
Zondag,
Nieuwjaarsdag
Zondag
Zondag
zondag

27 nov
04 dec
11 dec
18 dec
24 dec

Tijd
11.30
11.30
11.30
11.30
18.00

25 dec

20.00
24.00
11.30

S. Bladowski
S. Bladowski
S. Bladowski

Ferry Verwater

26 dec

11.30

S. Bladowski

Ferry Verwater

01 jan

11.30

S. Bladowski

08 jan
15 jan
22 jan

11.30
11.30
11.30

S. Bladowski
Y. Konchenko
WCV

Afkortingen:
SB
= S. Bladowski
YK
= Y. Konchenko
WF
= W. Froger
PHvdV = P.H. v.d. Veer

Voorganger
WCV / D. Bühler
Y. Konchenko
Y. Konchenko
Y. Konchenko
Kinderkerstviering

Lector
Margreet Volk
Cora van Kempen
Margreet Volk
Bert van de Weerd
Ferry Verwater
Margreet Volk

Bert v.d. Weerd
Ferry Verwater
Margreet Volk

Woord- en Communievieringen: (WCV)
DB
= D. Bühler
WvdP = W. van der Pas
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Koor
SmO
C
SMO
C

Koster
Wim de Vette
Dennis Borsboom
Henry Penders
Johanna Tromp
Dennis Borsboom

D
AMP
C

Wim de Vette
Henry Penders
Johanna Tromp

SmO

Jan v.d. Noort

SmO

Dennis Borsboom

C
C
SmO

Wim de Vette
Henry Penders
Johanna Tromp

Lectoren met telefoonnummer:
J. van Kempen 314563
I. Muller
325470
F. Verwater
624639
M. Volk-Ziekman 313026
B. v.d. Weerd
337789

Misdienaars
Lucas de Blanken
Charlize Rovers
Jasper van de Weerd

Julia de Blanken
Chiara Rovers

Lucas de Blanken
Fayrique Spijker
Saphira Bom

Julia de Blanken

Saphira Bom
Charlize Rovers

Jasper van de Weerd
Chiara Rovers

Koren:
C
D
SZmO
SZ
AMP

=
=
=
=
=

St. Caeciliakoor
Dameskoor
Samenzang met Orgel
Samenzang zonder Orgel
Antonius Muziek Project

DIT ROOSTER IS ONDER VOORBEHOUD. WIJZIGINGEN IN DIT ROOSTER
WORDEN WEKELIJKS VERMELD OP ONZE WEBSITE:
www.antoniusvanpadua.com
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Adventsactie 2016
De Democratische Republiek Congo is een van de armste landen van de wereld
en heeft geen enkel systeem van sociale zekerheid. Jonge alleenstaande
moeders, die vaak geen enkele opleiding kregen, lijden het meest onder het
ontbreken van een sociaal vangnet. Daardoor lukt het hen zelfs niet om te
voorzien in de basisbehoeften van hun gezin, zoals voeding en gezondheid.
In de parochies in Bas-Congo wonen veel jonge moeders, meestal zonder
partner, tussen de 13 en 23 jaar. De meesten van hen gingen nooit naar school
en kunnen niet lezen of schrijven. Meisjes zijn namelijk de eersten die van school
worden gehaald als een familie in geldnood zit. Daarnaast zijn er ook veel
uitgestotenen en wezen. Nog meer dan in onze welvaartslanden zijn deze (jonge)
vrouwen de hoeksteen van de maatschappij. Het is daarom belangrijk om deze
structurele armoede een halt toe te roepen. Zij moeten er namelijk in slagen om in
de basisbehoeften van het gezin te voorzien: geld verdienen, kinderen voeden,
hen gezond houden en naar school laten gaan.
Omdat alfabetisering, en scholing in het algemeen, ontwikkelingskansen schept,
willen de paters redemptoristen de vrouwen opleiden. Ze organiseren cursussen,
gecombineerd met alfabetisering, beginselen van bedrijfsbeheer, opleiding in
landbouwtechnieken en levensbeschouwing. Op lange termijn zullen de vrouwen
voldoende toegerust zijn om met begeleiding samen een eigen zaak te starten. Zo
kunnen de vrouwen hun gezinnen onderhouden. Daarnaast is het ook de
bedoeling dat deze vrouwen een rolmodel zijn voor hun gemeenschap. Op die
manier worden ook andere (jonge) vrouwen aangemoedigd om de opleiding te
volgen. Op die manier wordt de basis gelegd voor een rechtvaardigere
samenleving.
De paters redemptoristen van de provincie Matadi versterken het
parochiepastoraal en zijn vaak pioniers in de opstart van nieuwe parochies. Naast
parochiewerk beheren ze ook een opleidingsschool voor voedselbewaring, twee
klinieken, twee vormingscentra, twee middelbare scholen en een netwerk van
sociale projecten. Zo hebben ze een geitenfokkerij, een bakkerij, een technisch
opleidingscentrum, kleine winkels, watermuren in scholen, visvijvers,
schrijnwerkerijen en kleine landbouwprojecten. Ook straatkinderen worden door
hen niet aan hun lot overgelaten maar geholpen.
Voor al hun goede werk kunnen zij onze financiële steun goed gebruiken
Op zondag 18 december wordt in de viering van 11.30 uur een tweede collecte
gehouden voor deze adventsactie. Meer informatie vindt u op:
www.adventsactie.nl
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Vacatures vrijwilligers Stichting Voedselbank Spijkenisse e.o.
Door de toegenomen drukte en voor het opvullen van vrijgekomen plaatsen
(onder andere voor vrijwilligers die weer een betaalde baan hebben gevonden)
zoeken wij op korte termijn uitbreiding van het aantal vrijwilligers voor de
Voedselbank.
Voor alle functies vragen zoeken wij gemotiveerde mensen, die de Voedselbank
en haar klanten een warm hart toedragen en daarom bereid zijn de handen uit de
mouwen te steken.
Alle functies kunnen in overleg in deeltijd en afwisselend worden ingevuld.
Mensen die zich voor langere tijd willen inzetten genieten de voorkeur.
Deze functies kunnen niet worden ingevuld door stagiaires.
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen contact opnemen voor het maken van een
afspraak met:
Anco Bonninga, 06-18140340, vbspijkenisse@hotmail.com
Alfred Blokhuizen, 06-28557325,
alfredblokhuizen@voedelbankspijkenisse.nl
Vacature
Assistent coördinator
Voedselwerver
Fondsenwerver
Public Relations
Vrijwilliger voor expeditiewerkzaamheden
Vrijwilliger voor schoonmaakwerkzaamheden
Vrijwilliger voor alle voorkomende werkzaamheden op donderdag
Vrijwilliger klaarzetten en uitdelen voedselpakketten op vrijdag
Technische dienst
Chauffeur Vivaro transport bus rijbewijs BE
Bijrijder Vivaro transport bus (rijbewijs niet nodig)
Chauffeur grootrijbewijs

Aantal
1
1
1
1
2
3
10
5
1
4
4
2

Meer informatie over de vacatures, zoals werklast en activiteiten, zijn te vinden op
de websites van de Voedselbank (www.voedselbankspijkenisse.nl) en van Vrede
voor de Stad (www.vredevoordestad.nl)
Wilt u vooral in de maand december de voedselbank-actie in onze kerk niet
vergeten? Bij voorbaat hartelijk dank.
PCI
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Senioren gul voor Pater Hooijmaijers
De veertiendaagse Eucharistieviering voor senioren werd woensdag 9
november niet geleid door de vaste voorganger Pastoor Bladowski. Hij was
voor familiebezoek naar zijn geboorteland Polen. Als zijn eenmalige
vervanger ging pater Cor Hooijmaijers voor. Deze laatste maakte van de
gelegenheid gebruik om tijdens de preek een en ander te vertellen over zijn
‘missie’. Zijn verhaal maakte diepe indruk op de aandachtig luisterende
ouderen.
Pater Cor Hooijmaijers (82) woont en werkt al meer dan ruime een halve eeuw in
Honiara op de Solomon Eilanden. Een zuster van hem woonde geruime tijd in
Hellevoetsluis. Reden waarom de missionaris een speciale band opbouwde met
de parochie H. Antonius van Padua en een aantal parochianen. Zo vierde hij in
september 2004 zijn vijfenveertigjarig priesterjubileum met een H. Mis in de kerk
aan de Opzoomerlaan en een geanimeerde receptie in het kerkzaaltje. Vijf jaar
later was het weer goed raak toen de pater naar Hellevoetsluis kwam om zijn
halve eeuwfeest als priester te vieren. Destijds ging hij terug naar zijn missiepost
met de opbrengst van de Adventsactie.
Zijn tijdelijk verblijf in Nederland had deze keer niets te maken met een jubileum,
maar was noodzakelijk in verband met enkele medische behandelingen. Uiteraard
maakte de actieve wereldreiziger van de nood een deugd door, waar mogelijk,
voor te gaan in de Eucharistie en in contact te komen met geloofsgenoten. En zo
kon het dus gebeuren, dat hij woensdagochtend 9 november voor ging in de
Eucharistieviering voor senioren. In zijn preek vertelde pater Hooijmaijers
beeldend en op ontroerende wijze over zijn werk op de Solomon Eilanden.
Onthutsend duidelijk zette hij het grote verschil in welvaart tussen hier en daar
neer. Verder maakte indruk zijn uitgesproken zorgen voor en over de vele
kwetsbare mensen in zijn uitgebreide missiegebied. Mensen, die door hem
geholpen zouden kunnen worden met betrekkelijk geringe (geld)middelen. Zijn
boodschap bleek uistekend verstaan te zijn. Immers, de collecte na de preek
bracht niet minder dan euro 364,85 in het mandje. Een fantastisch bedrag bijeen
geofferd door een gezelschap van nauwelijks vijfendertig gulle senioren. Zij waren
er zeker van, dat pater Hooijmaijers het geld goed kon gebruik en beslist goed
zou gaan besteden.
Peter J. Hoevenaars.
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Rozenkrans
Als het vroeger weer oktober was
de herfst had zich gemeld;
werd er bij potkachel en pijp
een sterk verhaal verteld…
De lamp die bleef nog even uit
petroleum was duur
als enig licht, het schijnsel van
een hout- of kolenvuur.
In die tijd waren ouders thuis
geëerd en heel wat mans
men bad tesamen in geloof
devoot de rozenkrans…
Voorwaar, de tijd die stond niet stil
nog minder de techniek,
wie niet modern denkt elke dag
noemt men al gauw: antiek…
Men heeft het voor gebed of God
nu immers veel te druk,
er moet zonodig geld verdiend
daarvoor koopt men ‘geluk’…
.
Ons hele leven is gericht
op de miljoenen-dans.
De mens van nu, heeft echt geen tijd
meer voor de rozenkrans!
Maar…razen rampen plotseling
over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun
voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;
drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.
Is hij de koers in ’t leven kwijt
geeft niemand hem nog kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens
die oude rozenkrans…
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De Antonius zingt met aandacht (1)
Begin dit jaar werd de parochiekerk van mijn kinderjaren onttrokken aan de
eredienst. Aan de vaste zondagsvieringen in de Utrechtse Sint Jospehkerk
kwam daarmee een onverbiddelijk einde. Er was gewoon onvoldoende
draagkracht om, zelfs al was het in een cluster, verder te gaan. Na de laatste
viering op zondag 13 maart (feest van de patroonheilige) werd, als
afscheidscadeau voor de trouwe kerkgangers, het boekje ‘De Joseph Zingt
Met Aandacht’ gepresenteerd. Het boekje, geschreven door Gerard Groener,
bevat een bundeling van zijn meditaties bij gezangen die regelmatig in de
prachtige Josephkerk klonken.
Als niet-parochiaan, maar wel nog altijd nauw verbonden met de kerk van mijn
jeugd, kreeg ik het boekje in handen. Ik heb het met aandacht gelezen. Omdat de
inhoud mij boeide, dacht ik dat het niet verkeerd zou zijn om de lezers van het
Parochienieuws kennis te laten maken met enkele van de meditaties van Gerard
Groener. Natuurlijk zullen dat meditaties zijn bij liederen, die ook in onze
kerk/parochie regelmatig worden gezongen. Van de schrijver kreeg ik
desgevraagd en zonder voorbehoud toestemming om zijn teksten in dit blad te
laten opnemen. De eerst aflevering van de een serie gaat over, hoe kan het
anders in deze periode van het kerkelijk jaar, een Kerstlied.
NU ZIJT WELLEKOME (GvL/bruine bundel - 508)
De meeste oude Kertsliederen stammen uit de late Middeleeuwen. Zij vertellen
ons aanschouwelijk het verhaal van de geboorte van Jezus. De liederen roepen
op te medeleven met dat arme kleine Kind. Dit medeleven komt sterk op in de
elfde eeuw. Het is versterkt door de H. Franciscus, die het kerstgebeuren ging
uitbeelden in de kerststal.
Het lied ‘Nu zijt wellekome’ is waarschijnlijk het oudste ons bekende Kerstlied. We
zien hier het verhaal van de herders en de drie koningen. Het is een uitnodiging
aan ons om te doen zoals zij. Maar er wordt in dit lied geen beroep gedaan op ons
medelijden met of vertedering over het Kind. Het lied is eerder geboren uit
verwondering en dankbaarheid. Het heeft een grote gelovige diepte. Het plaatst
ons als het ware voor een afgrond: de grote God, Schepper van hemel en aarde
en wij als nietige mensen. Hoe kan God naar ons omzien?
Het Kind komt ‘van al zo hoge, van al zo veer, van de hoge hemel neer’ in onze
wereld. God zelf heeft de afstand overbrugd. God zelf komt ons nabij in dit Kind.
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Voor ons, net als voor de herders, lijkt dat onmogelijk en is het onverstelbaar
nieuw: ‘zij wisten ’t niet’. Anders dan de herders zijn de drie koningen al op zoek.
Maar die zijn dan ook heilig en komen uit een ver land. Zij weten wat gebeurt op
waarde te schatten en hebben gaven bij zich, die je alleen aan een koning of
goden offert.
In de laatste regel vat het lied het onvoorstelbare samen: ‘t’eren van den Kinde
dat alle ding behoudt’. Dat is geen Kind dat niets wil delen en alles voor zichzelf
houdt. Nee, het is juist een Kind dat alles geeft. Dit Kind komt van God, de
Schepper van het heelal. Samen met Vader en Geest behoudt Hij de wereld,
behoudt alles in zijn unieke waarde, geeft ons leven. Wij zijn in Gods hand, wij
leven van zijn Geetr. Dat is in de menswording met Kerstmis openbaar geworden.
Ons antwoord heeft twee kanten. Wij kunnen in verbazing en dankbaarheid deze
God in ons leven welkom heten: zijt wellekome, wees welkom! En we kunnen
zeggen en zingen: Kyrieleis, Heer ontferm u over mij. Dan erkennen we onze
plaats tegenover die ons te boven gaande en liefdevolle God. Dat noemen we
ootmoet. De drie Koningen beseffen dat: ‘zij offerden ootmoedelijk’.
Maar het blijft onvoorstelbaar, dat de oneindige God ons leven wil delen. Daarom
zegt Paulus, dat Jezus uit liefde arm geworden is. ‘Hij was rijk, maar is omwille
van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden’(2 Kor.8.9).
Paulus zegt het nog scherper in zijn brief aan de gelovigen van Filippi (2,7-8): ‘Hij
die de gestalte van God had, hield zich niet vast aan die gelijkheid met God, maar
deed er afstand van. Hij nam de gedaante aan van een slaaf en werd gelijk aan
de mens’. Zoveel zijn wij kennelijk waard als mens. Wat moeten wij kostbaar zijn
in de ogen van God. Onze nietige gestalte is God niet te min. Hij komt onder ons
als mens. Zelfs de nietige gestalte van brood en wijn is Christus niet te min om
onder ons te blijven.
Peter J. Hoevenaars.
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VOOR DE JEUGD - ADVENT
Het woord ADVENT komt van het Latijnse woord: Advendus. En dat betekent:
komst, er aan komen. Wij kijken uit naar de komst van Jezus, die HET LICHT
DER WERELD is.
Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus. Zo leven wij
in de Advent naar het Kerstfeest toe.
De Advent begint op zondag 4 weken voor Kerstmis. Dit jaar begonnen op 27
november.
e
e
e
e
De zondagen van deze tijd heten: 1 , 2 , 3 , en 4 zondag van de Advent.
In de Kerk hangt een kerstkrans. Daar staan 4 kaarsen op. Iedere zondag van de
e
Advent wordt er een kaars meer aangestoken. De 4 zondag branden ze alle 4.
De kleur in deze periode is paars. De priester draagt ook een paars kazuifel.
Paars is de kleur van bezinning, nadenken over wie God is en wat Hij voor jou
betekent. Maak je klaar om Jezus te ontvangen en opnieuw bij je binnen te laten.
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Hierbij 2 plaatjes van engeltjes. Je kunt ze natekenen op goudpapier of kleuren en
op goudpapier plakken. Een mooie versiering voor in de boom. Je kunt er ook een
stokje achter plakken en het dan in een kerststukje steken.
We wensen je een heel fijn Kerstmis!
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UITNODIGING

Zondag, 8 januari:
Nieuwjaarsreceptie!
Iedereen van harte welkom!

Het Pastorale Team, de Beheercommissie en de
Pastoraatgroep wensen u allen een Zalig Kerstfeest en
Gods Zegen over het nieuwe jaar!
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