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PIECKFIJN NIEUWSBRIEF nr. 2    JUNI 2020 

 
 

Secretariaat:       Pastoraal team: 
Hekelingseweg 15         Pastoor H. Smulders 
3206 LA Spijkenisse      pastoor_smulders@rk-npg.nl 
06-51 11 57 24 centraal@rk-npg.nl    
         Pater Jouri Konchenko-Lennarth SDB 
Het centraal secretariaat is in deze tijd    Pastor,    jouril@hotmail.com 
Beperkt open. Via mail zijn we van 
maandag t/m vrijdag wel bereikbaar    Diaken Steef Lokken  
Website: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl  diakensteef@gmail.com 
________________________________________________________________________________ 
Beste parochianen, 
Hierbij ontvangt u de 2e speciale Pieckfijn nieuwsbrief van de redactie van Pieckfijn Parochienieuws. 
Ook dit keer hebben wij op verzoek van het parochiebestuur en het pastorale team deze 
nieuwsbrief gemaakt, die u digitaal wordt aangeboden. Wij weten dat lang niet alle parochianen 
hiermee bereikt worden. Daarom willen wij u het verzoek doen om indien nodig deze brief te 
printen en in de brievenbus te stoppen bij u bekende parochianen die niet de beschikking hebben 
over internet. Veel van onze oudere en betrokken parochianen hopen wij zó toch te bereiken. 
Hartelijk dank voor uw bereidwilligheid, alle goeds en heel veel sterkte. Als het corona virus geen 
roet in het eten gooit verschijnt op dinsdag 30 juni weer een gebruikelijke uitgave van Pieckfijn 
Parochienieuws.               De Pieckfijn redactie  
__________________________________________________________________________________ 

Bericht van het pastorale team Parochie HH.Nicolaas Pieck en gezellen 
“Tijd door het jaar” 
Het kerkelijk jaar kent sterke tijden (Advent en Kerstkring, Veertigdagen en Paaskring) waarin 
meestal het kerkbezoek toeneemt. En er zijn de wat “flauwere” tijden “door het jaar” tussen 
Kersttijd en de Vastenperiode, en de tijd na Pinksteren. 
Het afgelopen half jaar raakte het kerkelijk leven overschaduwd door “coronatijd”. Plotseling geen 
gemeenschapsvieringen meer en kerkgebouwen dicht. Ook op zondag. Noodgedwongen huisarrest, 
maandenlang geen kerkbezoek, ook voor onze parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. Blijven we ons nu 
blindstaren op gesloten kerkdeuren en laten we ons doof-drammen met speculaties wie daaraan 
schuldig zijn…. ? Òf….. kunnen we beter te rade gaan bij de apostelen. 
Zíj gaven zichzelf een tijdje huisarrest, een beetje angstig wellicht, achter gesloten deuren; 
om zich te bezinnen op hun leven met Jezus. In de bovenzaal van het laatste Avondmaal. En om er te 
bidden. Ze wilden gaan begrijpen, nadat de verrezen Heer “aan hun gezicht was onttrokken”, wat Hij 
voor hen betekende en dat Hij moest terugkeren tot, weer zou moeten thuiskomen bij zijn Vader in 
de hemel. Toch niet om in een “hemelse lock-down” te gaan en de leerlingen verweesd achter te 
laten? Maar om de Helper te kunnen sturen. Geestkracht! Het moest Pinksteren worden.  

http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl/
mailto:diakensteef@gmail.com
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Een “Open-up”. Niet staren naar gesloten deuren, of een gesloten hemel. Maar opengaan en 
openstaan voor de H.Geest. De Geest moest waaien. Niet voor ene dag of een heel Pinksterweekend, 
maar de hele tijd door het jaar, voor alle dagen van hun leven. En ook daarná. 

 
De Trooster, de Helper: Geest van wijsheid Geest van raad ….. Die inspireert tot tijd voor de Vader en 
voor elkaar. Ook in de tijd door het jaar. De Geest die voor hen opent wat gesloten is. Ook ons hart 
en onze geest. De Geest verbindt ons van harte met de Heer en met elkaar. De Geest die niet opsluit 
maar angst wegneemt en moed aanblaast. Vrijuit in een taal die verstaan wordt. Een taal die van 
Gods grote daden doet spreken en doen: door het drogen van tranen van mensen die geslagen zijn, 
bij het helen van het hart van mensen die gebroken zijn. De Geest die ruimte geeft en vrijheid schept. 

 
Dat wij ons in de komende tijd door het jaar, niet blindstaren op welke deur dan ook, kerkdeur of 
huisdeur, maar in en door de heilige Geest de ware wijsheid mogen ontvangen en er in vrede en met 
vreugde naar handelen.  
En…. ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden, door Christus onze Heer. 
Met hartelijke groet, Pastoor Smulders        Pinksteren 2020 
 

Bericht van het parochiebestuur Parochie HH.Nicolaas Pieck en gezellen 
Beste Parochianen, 
Met deze info proberen wij zoveel mogelijk parochianen te bereiken in deze moeilijke tijd. Het 
parochieblad kan op dit moment nog niet fysiek verspreid worden op uw huisadres. Bovendien zijn 
niet van alle parochianen de mailadressen bekend. Als u nog andere parochianen kent die geen 
mail kunnen ontvangen, wilt u dan deze informatie aan hen doorgeven. 

 
Wij zijn blij dat we, weliswaar onder strikte voorwaarden (1,5m + vooraf inschrijven), de kerken 
weer op korte termijn open kunnen stellen voor de eucharistievieringen. Daar is afgelopen dagen 
veel overleg over geweest hoe e.e.a. geregeld moet worden. Wij zijn daarvoor afhankelijk van alle 
vrijwilligers, die in deze moeilijke tijd, een mogelijkheid zien om toch werkzaamheden uit te voeren 
om dit alles mogelijk te maken. Dit rekening houdend met alle coronavoorschriften. 
 

Wij willen met dit bericht dan ook alle medewerkers ongelofelijk bedanken voor hun inzet en niet 
in de laatste plaats diegenen die het mogelijk hebben gemaakt dat de vieringen de afgelopen tijd 
digitaal uitgezonden konden worden via ‘uitzending gemist.nl’. Deze kunnen hopelijk doorgaan. 
 

Het parochiebestuur waardeert het als u vragen of suggesties kenbaar wilt maken die de verdere 
voortgang en opbouw van onze parochie bevorderen. Neem s.v.p. daarvoor contact op met het 
centraal parochie secretariaat. 
Op de Website zullen we de komende week meer informatie bekend maken op welke wijze 
u de kerken en de vieringen kunt bezoeken. 
Het Parochiebestuur 
 

Nieuws van de locatie Brielle     HH MARTELAREN VAN GORCUM 
In Brielle is op Hemelvaartsdag de kerk voor het eerst sinds de Corona crisis beperkt opengegaan. 
Van 09:30 tot 11:30 kon men terecht voor het opsteken van een of meer kaarsjes bij het  
Maria-altaar en persoonlijk gebed. De rest van de kerk was afgezet. 
Er hebben ca. 8 mensen gebruik van gemaakt. 
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De Beheercommissie Brielle heeft besloten om het mogelijk te maken digitaal te doneren. 
Dit omdat steeds meer mensen geen contant geld meer bij zich hebben maar wel hun bankpas. 
Digitaal doneren was uiteraard al mogelijk via de IBAN van de bank, maar nu gaan we gebruik 
maken van de Givt app. We worden als pilot voor de parochie hierin gesteund met medewerking 
van het bisdom. 
Hiermee wordt het mogelijk om via de website te doneren via een QR-code, maar ook in de kerk zelf 
komt die mogelijkheid. Tijdens de collecte kan er met de app gedoneerd worden door in de app 
onze kerk te selecteren en contact te maken met een Bluetooth ontvanger in de collecteschaal. Bij 
bijv. de kaarsen, het St. Antonius offerblok, de missaaltjes en de diaconie zullen QR-codes komen. 
De Givt app is ongevoelig voor fraude en voldoet aan de AGV. 
Uiteraard blijft het mogelijk met contant geld deel te nemen aan de collecte en te betalen voor 
kaarsjes e.d. 
 

Nieuws van de locatie Hellevoetsluis       H. ANTONIUS VAN PADUA 

Beste mede-parochianen, 
Vanaf zondag 14 juni vinden er weer vieringen plaats in onze Antonius van Paduakerk. 
Voorlopig alleen op de zondagen. 
Door de 1,5 meter regel is er maar voor een beperkt aantal bezoekers plaats in de kerk en moet er 
aan strikte regels worden voldaan om de veiligheid te waarborgen. U dient zich vooraf aan te 
melden als u naar de kerk wilt komen. Er komt een verplichte looproute, u wordt op het kerkplein 
ontvangen door een gastheer/-vrouw die u wat vragen stelt en u een zitplaats toewijst. De toiletten 
kunnen niet gebruikt worden, u kunt niet zelf een kaars aansteken, enz. Al deze maatregelen en hoe 
u zich kunt aanmelden kunt u vanaf 5 juni vinden op onze website: www.antoniusvanpadua.com  
Wij rekenen op de volledige medewerking van alle bezoekers zodat we veilig weer naar de kerk 
kunnen. Wel willen wij iedereen die vanwege gezondheid of leeftijd tot de risicogroep behoort in 
overweging geven of kerkbezoek nu verstandig is. 
 
Heeft u er behoefte aan om met iemand van de pastoraatgroep te spreken of heeft u vragen over 
dopen, huwelijkinzegening, of andere zaken neem dan contact op met Margreet Volk, 06-53705065 
of stuur een mail met uw bericht naar: pastorie@antoniusvanpadua.com  
Wij zorgen er dan voor dat iemand met u contact opneemt.    Beheercommissie en pastoraatgroep. 
 

Nieuws van de locatie Hoogvliet   Maria en Johannes onder het kruis 
Informatie over de openstelling van de kerk en de vieringen kunt u vinden op:  
www.rkk-hoogvliet.nl of mogelijk na 1 juni op werkdagen van 9.30-11.30 uur bij het 
parochiesecretariaat, Parelvissersstraat 131 3194JL Hoogvliet, tel. 010-4723115  
 

Nieuws van de locatie Spijkenisse      H. FELICITAS 

Trekking Loterij Fancy Fair 
Helaas kon de Fancy Fair in verband met het Corona virus niet doorgaan. Maar de loterij ging 
“gewoon” door. Nou gewoon… langs deze weg, willen wij iedereen bedanken, die geholpen heeft bij 
de lotenverkoop. Overweldigend is het! 
Via parochieblaadjesbezorgers, email, telefoon, familiewhatsapps, korenwhatsapps en met hulp in 
Geervliet is het gelukt om in totaal 3110 loten te verkopen. Een prachtig resultaat in deze tijd. 
Op 16 mei, de dag dat oorspronkelijk de Fancy Fair zou zijn, deed Pater Konchenko de trekking. 

http://www.antoniusvanpadua.com/
mailto:pastorie@antoniusvanpadua.com
http://www.rkk-hoogvliet.nl/
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De uitslag is als volgt: 
1e prijs Airfryer   op nummer 2273 6e prijs Intratuin bon  op nummer 2661 
2e prijs JBL speaker  op nummer 1567 7e prijs Limonadetap  op nummer 2249 
3e prijs Actiecamera  op nummer 4039 8e prijs Tapaspakket  op nummer 3704 
4e prijs AH bon  op nummer 1894 9e prijs Gamma bon  op nummer 2517 
5e prijs Ultrasoon reiniger op nummer 2899 10e prijs Auto poetsmachine op nummer 3723 
Vervolgens werden de prijzen bij de winnaars thuisgebracht. 
Een filmpje van de trekking kunt u terugvinden op onze website: www.felicitaskerk.nl  
Tot volgend jaar!          De Fancy Fair Commissie 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Kinderwoorddienst 
Na meer dan 20 jaar hebben wij, de drie dames van de, besloten ermee te stoppen. We hebben het 
al die tijd met veel plezier gedaan maar we willen nu wat anders gaan doen. Dus zijn we nu op zoek 
naar drie nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om één zondag per maand met de kinderen te 
werken vanaf het nieuwe schooljaar september 2020. 
Het gaat om elke eerste zondag van de maand en dan in de week er voor één avond voorbereiden. 
 
Helaas kunnen we u, vanwege de coronamaatregelen, niet uitnodigen om een keer te komen kijken 
maar wij willen u met alle plezier nadere informatie geven. Hiervoor kunt u terecht bij Wendy van 
Zomeren w.zomeren2@upcmail.nl en Mavis Trustfull mavis_trusfull@msn.com  
 
Verder kunt u zich bij de pastoraatsgroep aanmelden.       Mavis, Marianne en Wendy 
 

Nieuws van de locatie Rhoon PAROCHIEKERK SINT WILLIBRORDUS 
 
Wat fijn om elkaar weer te kunnen gaan ontmoeten in de kerk, al zal het in kleine groep zijn. 
Vanaf vrijdag 5 juni zullen er op weer vieringen zijn in de Willibrorduskerk; 
op de vrijdag om 10.00 uur en vanaf zondag 7 juni weer om 11.15 uur. 
U zult begrijpen dat er meerdere regels zullen gelden. 
Deze vindt u in het protocol dat u zal worden toegezonden of in de brievenbus krijgt. 
Er mogen nu 30 personen bij de viering aanwezig zijn. 
Vanaf 1 juli zullen dat waarschijnlijk meer mensen zijn. Dit is o.a. afhankelijk van het aantal plaatsen 
dat beschikbaar is in de kerk met de 1,5 meter regel. U dient zich dan ook vooraf aan te melden.  
Dit kan via telefoonnummer 010-5014978. Dit is het telefoonnummer van Roel en Sjaan van de Poll.  
Aangezien het secretariaat nog maar beperkt open is, is voor deze oplossing gekozen. 
Geeft u ook aan of u op vrijdag of zondag naar de viering komt. 
Gezien alle regels en de beperkte ruimte bij Maria zult u niet zelf een kaars kunnen aansteken. 
U kunt wel bij uw aanmelding aangeven dat er bij Maria, namens u, een kaars brandt. 
De koster zal  dan zorgen dat er een kaars brandt voor aanvang van de viering. 
 

Nieuws van de locatie Rozenburg                 ST. JOZEF 
Na het uitkomen van het protocol kerkgebouwen en liturgievieringen 
Religieuze gemeenschappen dienen vooraf goed na te denken over de wenselijkheid om publieke 
vieringen te houden.  In kleine, kwetsbare gemeenschappen wordt afgeraden om publieke vieringen te 
houden.  De beheercommissie van Rozenburg vindt het onverantwoord om in onze kerkruimte vieringen te 
houden. 

http://www.felicitaskerk.nl/
mailto:w.zomeren2@upcmail.nl
mailto:mavis_trusfull@msn.com


Pieckfijn Nieuwsbrief nr. 2   juni 2020       Pagina  5 

 

Naar aanleiding van alle perikelen veroorzaakt door het coronavirus zijn we als  
St. Jozefgeloofsgemeenschap zes weken geleden gestart met een soort van telefoonketen. Omdat 
we in deze barre tijd weinig mensen kunnen ontmoeten, proberen we zo met elkaar in contact te 
blijven. We zijn met zes personen en bellen elke week, op toerbeurt, een ander groepje mensen. Er 
zijn natuurlijk mensen die genoeg contact hebben met anderen maar er zijn er ook die dagen 
achtereen geen mens spreken. De contactmomenten tijdens en na de H. Mis worden enorm gemist. 
De verwachting is dat deze moeilijke tijd nog wel een tijdje zal aanhouden. 
Deze nieuwsbrief wordt alleen ontvangen door de digitale lezers van Pieckfijn Parochienieuws. We 
weten ook dat we niet iedereen kunnen bereiken, maar is er iemand in uw omgeving die wellicht 
ook graag een telefoontje zou willen ontvangen, geef het  a.u.b. door. M. Gorter Tel: 215535   
 


