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Heeft u iets te vieren? Dan biedt ’t Veerhuys hiervoor mooie zalen, met
persoonlijke aandacht en smakelijke gerechten uit eigen keuken.
Of het nu gaat om een bruiloft of een etentje voor een kleiner gezelschap, wij
kunnen het voor u verzorgen. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons
op.
Graag tot ziens, Wim en Leny Versluis
Party-centrum ’t Veerhuys, Dorpsdijk 238, 3161 CJ Rhoon
tel. 06 – 53559740, email veerhuys@planet.nl
advertentie

Beautysalon A n a s t a s i a
Tijsjesdijk 57, 3161 CW Rhoon.
Tel. 06-82720260 - Monika Dytlow
Gezichtsbehandeling: normaal € 49, nu € 25.
( Senioren zonder vervoer kunnen gehaald en gebracht worden)
http://www.beautysalonanastasia.nl/
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Oecumenische viering zondag 14 januari 2018

We willen iedereen bedanken voor de medewerking aan deze mooie dienst.
Iedereen die ik gesproken heb was positief en vond de ondersteuning door het
gelegenheidskoor van wel 30 mensen uit Rhoon én Poortugaal erg fijn. Iedereen
heeft goed zijn best gedaan. Het klonk goed. Ook de vele kerkgangers bedankt!
En natuurlijk de mensen van de organisatie bedankt. Veel complimenten
gehoord over de dienst en het gezellig samenzijn na de dienst. We zijn op de
goede weg! Wim Spoormaker
Dat ze allen één zijn…..
We kennen ongetwijfeld allemaal deze hartenkreet van Jezus bij het Laatste
Avondmaal. Tegelijk zien we ook hoe wij mensen er – een beetje ruw gezegd –
in de loop van de eeuwen een “puinhoop” van hebben gemaakt.
Laat ik nu eerst zeggen, dat ik geen theoloog ben en ik dus niet op de juiste wijze
kan oordelen over alle grote en kleine verschillen die kerken van elkaar
gescheiden houden.
Juist daarom zie ik – niet begrijpend en vaak hoofdschuddend – telkens weer die
beelden van kerkleiders die elkaar innig omhelzen en ook samen bidden, maar
na de zoveelste ontmoeting nog geen streep dichter bij elkaar gekomen zijn.
Enerzijds bewonder ik de moed van zoveel theologen, die tijd en aandacht
besteden aan de gesprekken om tot grotere eenheid te komen. Anderzijds zie ik
– toch met pijn in het hart – dat ze in de afgelopen dertig-veertig jaar nauwelijks
enige vordering hebben gemaakt.
Gelukkig zie ik wel tekenen van onderlinge samenwerking op diaconaal vlak en
ik denk dat we daar vooral mee door moeten gaan.
Ik ben ook heel blij dat er juist binnen de gezondheidszorg steeds meer sprake is
van groeiende oecumene. Zo herinner ik me nog heel goed uit de tijd dat ik in de
gezondheidszorg werkte, dat mensen van andere kerken naar me toe kwamen
voor een gesprek. Ik zei dan voor het gesprek: “U weet dat ik katholiek ben. Voor
mij is het geen bezwaar om met iemand van een andere kerk een gesprek te
voeren.” Bijna altijd antwoordde die bewuste heer of mevrouw: “Dat maakt toch
niet uit. Er is toch maar één God!” Wel vroeg men in de loop van het gesprek
vaak: ”Mag ik u dominee noemen; dat klinkt voor mij zo vertrouwd.” Dat vond ik
natuurlijk goed.
Maar soms leidde dat weer tot een “apart” misverstand. Kwam ik een week later

3

de afdeling op van die bewuste mevrouw of heer, dan riep die opgewekt:”Ha,
dominee!” Maar een ander zei dan: “Nee joh, dat is de dominee niet; dat is de
pastor!” Ik antwoordde dan glimlachend: “Voor ú ben ik de pastor en voor die
mevrouw ben ik de dominee.”
Een paar maanden geleden ging ik voor in het revalidatiecentrum Antonius
Binnenweg. Ik merkte dat tijdens de overweging een stevige heer met een mooi,
door zon en weer getekend, gezicht naar me zat te luisteren. Na de dienst ging ik
iedereen een hand geven. Die bewuste heer reikte me ook zijn grote, forse hand
en zei: ”Dominee, dat was een waar Woord!” Ik antwoordde : “Ik ben blij dat het
Woord van de Heer zo goed bij u is binnengekomen.” Ik liep verder en daar zat
een oudere dame. Ze reikte mij haar kleine hand en zei met opgewekte stem: ”
Pastor, dat was een fijne mis!” In mijn hart was ik God dankbaar dat ik beide
mensen een steuntje in de rug had kunnen geven.
Ik ken geen geestelijk verzorger die bij het vieren van de Eucharistie voor het
delen van Brood en Wijn zal vragen: ”Willen degenen die katholiek zijn even hun
vinger opsteken. Want ik mag geen Brood delen aan niet-katholieken.”
Allemaal zullen ze iedereen uitnodigen met ongeveer deze woorden: “Beste
mensen, wat we hier samen delen is niet het Brood van mij, maar het is het
Brood van de Heer en bij Hem is iedereen welkom.”
Nogmaals ik ben geen theoloog. Ik ben wel dankbaar dat het samenwerken en
samen vieren van “onderop” beter verloopt dan de gesprekken op hoog niveau.
Ben van Dam.
Doorgroeien in geloof
Thema avonden over geloof en kerk.
Een nieuw initiatief waarbij we met thema avonden over
geloof en kerk volwassenen catechese in de parochie een
nieuwe impuls willen geven. Het is de bedoeling dat er elke
maand een ander thema is en een andere spreker. Mensen
hoeven zich niet op te geven en ze kunnen per thema avond
meedoen. Iedereen is welkom!
In Januari was het thema de Encycliek “Laudato Si”. Een tekst van de Paus
waarin hij pleit voor een ecologische bekering. Hoe gaan wij om met de
schepping?
Iconen: vensters op de eeuwigheid
Dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari om 20:00 uur
zal Dolf Langerhuizen een inleiding houden over iconen. Deze
inleidingen worden gehouden aan de Parelvisserstraat 131 te
Hoogvliet (20 februari) en aan de Nobelstraat 22 te Brielle (22
februari). Hij doet dit aan de hand van beeldmateriaal en
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enkele iconen die door hem zijn geschilderd.
Dolf Langerhuizen (1963) is pastoor van de parochie Maria Sterre der Zee in Den
Haag; daarnaast is hij regelmatig celebrant (voorganger) in Byzantijnse
liturgievieringen. Hij schildert ook iconen. Zijn blijvende belangstelling voor het
Oosters christendom, haar theologie, liturgie en iconen zijn bij hem gewekt in de
tijd dat hij theologie studeerde in Utrecht.
In onze tijd is er toenemende
belangstelling voor iconen. Dat is niet verwonderlijk in een samenleving waar het
beeld alles overheerst. Niet het horen, maar het zien staat centraal in onze
cultuur. Dat heeft ook invloed op onze beleving van het christelijk geloof. Meer
dan ooit zoeken we naar beelden bij de oude woorden en verhalen. De huidige
belangstelling voor iconen komt dan ook niet uit de lucht vallen. Iconen fungeren
in onze tijd, waarin zoveel woorden hun diepe betekenis niet meer lijken te
kunnen overbrengen, als vensters naar de eeuwigheid. En als zodanig zijn ze
ook van oudsher bedoeld.
De iconen werden vanaf het begin volgens vaste regels geschilderd. In de
traditie van het schilderen van iconen hield men zich aan overgeleverde
voorbeelden, die nauwgezet nageschilderd moesten worden. Die oerbeelden van
de personen zag men als de meest getrouwe afspiegeling van de heilige. Door
de overeenkomst met het oertype kon de heilige naar de gelovige schouwen en
werd het schouwen van de gelovige van de eeuwigheid mogelijk. Het schilderen
van iconen is dan ook niet zozeer kunst als wel getrouwe en gelovige
nabootsing. De toewijding en inspiratie werd dan ook altijd vormgegeven door
een gebed voor het schilderen. Er waren echter altijd iconenschilders, die meer
dan anderen erin slaagden het mysterie te benaderen door hun wijze van
schilderen van de gestileerde figuren. Zij vonden dan navolging in kloosters en
iconenscholen. Veel iconenschilders waren trouwens monniken, omdat het
schilderen van iconen een intensieve inzet vereiste, vergelijkbaar met het
kalligraferen van teksten. Het gebruik in kerk en huis vindt vooral plaats in de
oosters-orthodoxe traditie. Iconen worden begroet bij binnenkomst in kerk en
huis. Ze hebben een centrale en belangrijke plaats.
Ook westerse Christenen, zowel katholieken als protestanten,
tonen in
toenemende mate belangstelling en openheid voor iconen. Ze plaatsen een
icoon in eigen huis. Veel kerken hebben iconen aangeschaft. Er zijn overal in
West Europa regelmatig iconententoonstellingen. Er zijn vele boeken over iconen
in omloop. Iconen schilderen is voor ieder die dat wil mogelijk. In veel grote
steden zijn er cursussen, waar het vervaardigen en schilderen van iconen
geleerd kan worden. Iconen raken nu ook de harten van westerse christenen.
Ook nuchtere Nederlanders, ervaren iconen in toenemende mate als vensters
op de eeuwigheid.
Namens het pastorale team,
pastor Desiree Bühler en pastoor Hans Smulders
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Een berichtje van pastoor Froger:
Nogmaals hartelijk dank voor alle betoonde meeleven en gebed tijdens mijn
ziekte. Ik ben al een stuk opgeknapt en daar heeft dat allemaal zeker toe
bijgedragen.
Jezus wist zich vanaf het begin omgeven door veel goede mensen – zie de
kerstverhalen - We hebben elkaar nodig.
Ik wens u in Rhoon en omgeving een goede geloofsgemeenschap toe in dit
nieuwe jaar, dan helpt God zeker. Een gezegend nieuwjaar.
Pastoor Willem Froger
Gelukkig gaat pastoor Froger ook weer “een beetje aan het werk” .
Op aswoensdag gaat hij voor in de eucharistieviering. Welkom terug!
Redactie
31 januari: feest van de heilige Don Bosco
De Katholieke school in Rhoon heet Don Bosco. Maar
wie was Giovanni Bosco? En waarom zijn er zoveel
scholen naar hem genoemd?
Johannes werd als zoon van een arme boer Francesco en diens vrouw
Margherita, geboren in Turijn, op 16 augustus 1815. Zijn vader stierf toen hij pas
2 jaar oud was en op zijn tiende droomde hij dat hij later met de jeugd moest
gaan werken. Die droom kreeg hij verschillende malen en na een niet zo’n fijne
kindertijd lukte het hem om in 1841 priester te worden. Hij was een priester die
meer naar het hart van de mensen keek, dan naar het verstand, in tegenstelling
tot de kerk, in die tijd. Hij werkte in de sloppenwijken van Turijn en zag dat er
jongeren rondhingen die geen uitzicht hadden op een baan en tot het ergste
bereid waren om aan voedsel te komen. Hij wist ze door zijn hartelijkheid en
optimisme aan zich te binden, stichtte een bibliotheek en maakte ze vertrouwd
met het Evangelie.
Hij bouwde huizen waar de jongens konden groeien tot goede werkkrachten en
sloot goede arbeidsovereenkomsten af tussen werkgevers, de jongens en hem
zelf.
Hij schreef een boek, wat door heel Italië gelezen werd, waarin hij schreef dat het
beter was om fouten te voorkomen en het goede te belonen, dan om te straffen.
Om de mensen te laten weten dat de zorg voor de jeugd een uitdrukking was van
Gods zorg voor de mensen, stichtte hij voor de mannen de Congregatie der
Salesianen en voor de vrouwen de Dochters van Maria.
Hij stierf op 72-jarige leeftijd op 31 januari en kreeg de eretitel “koning van de
straatjongens en apostel van de verwaarloosde jeugd” mee. In 1934 werd hij
heilig verklaard en is patroonheilige van circusartiesten, jeugd en
jeugdzielzorgers. Astrid van Rosmalen.
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Uit de bijbel gegrepen
In het hedendaagse taalgebruik komen spreekwoorden en gezegdes voor die
stammen uit de bijbel. Het leek mij leuk om er achter te komen wat ze nou
eigenlijk betekenen en waar ze vandaan komen.
Door: Astrid van Rosmalen.
Jeremiëren
uit de “ Klaagliederen” van Jeremia.
In dit Bijbelboek rouwt Jeremia om de val van
Jeruzalem en de verwoesting van de tempel
in 586 v.C. Volgens de profeet is de ramp
geheel te wijten aan het gedrag van het volk
Israëls: het zou een straf van God zijn voor
hun zonden. Het is vooral dit boek waarmee
Jeremia voortleeft als naamgever van het
werkwoord jeremiëren.
Het is niet helemaal duidelijk wie het boek
geschreven
heeft.
Sommigen
denken
Jeremia zelf, omdat de boodschap, de
schrijfstijl en de taal hetzelfde zijn, maar
anderen twijfelen daar toch aan.
Jeremia wordt gezien als een grote profeet.
We komen hem tegen in het Oude
Testament. Hij was het helemaal niet eens
met hoe het er in die tijd aan toeging qua
religie en politiek, en dat was tegen het zere been van de heersers in die tijd.
Daardoor viel Jeruzalem en begon de Babylonische ballingschap. Door het
geklaag wat Jeremia doet in Klaagliederen is de uitdrukking Jeremiëren
ontstaan. Wij zeggen klagen of zeuren.
En klagen kunnen wij. Tjonge jonge, wat wordt er in Nederland een hoop
geklaagd. Over het weer, de politiek, zwarte piet, het koloniale verleden, de
gender discussie. Of over de kerk. Volgens de een gaat het helemaal de
verkeerde kant op met de kerk, alles wordt maar afgeschaft en veertig jaar
geleden was het allemaal veel beter; daarom blijven er mensen weg. Nee, zegt
de ander, de kerk moet veel meer met de tijd meegaan. Ze blijven teveel hangen
in het verleden; daarom zitten er zo weinig mensen in de kerk.
Ik denk dat het belangrijkste is dat je gelooft Dat je weet dat God liefde is. Dat
God heeft gezegd :”Heb u naaste lief”. En dat als we allemaal ons best doen, het
best wel goed komt met ons. Als we alleen maar hele dagen klagen, maken we
het er voor een ander, en voor onszelf, niet leuker op.
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Maria Lichtmis en Blasius
Op maandag 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders
doet vermoeden, is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om
Christus zelf. Officieel heet het feest de 'opdracht van de Heer in de tempel'. Het
was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren
verlicht'. In de kerken is het al eeuwen gebruikelijk om op deze dag een
lichtprocessie te houden en kaarsen te zegenen. Zeker zo oud is ook het gebruik
om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te
delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en andere
kwalen.
MariaLichtmis
Het feest van Maria Lichtmis wordt al
meer dan duizend jaar door de Kerk
gevierd. Er wordt in de geschiedenis
voor het eerst over gesproken op het
einde van de vierde eeuw in de oosterse
kerken. De officiële naam van het feest
is in die tijd 'de ontmoeting van de Heer
in de tempel'. Ten tijde van Jezus'
geboorte was het in Jeruzalem bij de
joden gebruikelijk om na de geboorte van een kind dit kind aan te bieden aan
God in de tempel en daarbij een offer te brengen. Overeenkomstig de joodse wet
vond Jezus' opdracht als eerstgeborene van het mannelijk geslacht veertig
dagen na de geboorte plaats en werden een koppel tortels of twee jonge duiven
geofferd. Gerekend vanaf 25 december is dat dus op 2 februari. Bij deze
ontmoeting in de tempel wordt Jezus herkend door Simeon als 'hét Licht voor alle
volken'
Kaarsenzegening
Het feest heeft altijd een sterk volks karakter gehad. Ter herinnering aan de
intrede van Jezus in de tempel en de woorden van Simeon, is het gebruik
ontstaan op deze dag een lichtprocessie te houden. Ook worden de kaarsen, die
in de loop van het jaar thuis of in de kerk gebruikt worden, gezegend. De gewijde
kaars heeft in de volkse traditie altijd een belangrijke plaats ingenomen. Het
gebruik van kaarsen als dusdanig in de eredienst is zelfs voorchristelijk. Wellicht
waren het de Etrusken die voor het eerst kaarsen in die betekenis hebben
aangestoken. Hun gebruik in de christelijke liturgie is zo oud als de liturgie zelf.
Het gebruik om deze kaarsen tijdens het feest van de 'ontmoeting van de Heer in
de tempel' te zegenen ontstond in de tiende eeuw. Daardoor werd dit feest
bekend onder de naam 'Maria Lichtmis'.
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Blasiuszegen
Over het leven van de heilige Blasius is weinig bekend. Hij was bisschop van
Sebaste in Armenië en werd omstreeks het jaar 300 gevangen gezet, wreed
gemarteld en onthoofd. Dat hij nu nog bekend is, heeft vooral te maken met een
gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt
dat op een dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de
armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel
was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.
Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen verricht hebben,
maar vooral door het voorval met de graat is hij de geschiedenis ingegaan als de
heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen, hik, bof, angina, spruw,
krop en astma. Daaruit ontstond in de 13de eeuw het gebruik van de
Blasiuszegen. Deze wordt nog steeds op of rond 3 februari in veel Limburgse
parochiekerken aan de gelovigen gegeven, niet als een wondermiddel, maar als
een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. De
priester of diaken houdt dan twee gekruiste kaarsen voor de borst en rond de
keel van de gelovige en spreekt het volgende gebed uit:
'Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u
van keelziekten en alle andere kwaad. In naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Amen'.
Vorming en Toerusting (V&T)
Voor de komende periode staan er de volgende activiteiten op het
programma : ‘Vrouwen in gesprek’ over geloof en samenleving;
‘Geloofsopvoeding” ‘Opnieuw geloven bij de Bron’; ‘Gesprekskring
over geloof en leven’; .”Bijbelkring”.
En op 8 februari de tweede van drie avonden over “Mijn kinderen doen
er niet meer aan”: Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen! Ouders,
kinderen, gelovig, minder gelovig of niet gelovig, wel naar de kerk of niet
naar de kerk. Voor goede gesprekken met elkaar.
2e avond - Kinderen die eigen wegen gaan.( 8 februari)
3e avond - Toekomst, geloven en de kerk in de 21e eeuw. (15 maart) In de
Maranathakerk, Kleidijk 2b Rhoon van 19:45 tot 21:30 uur. Dominee Rob Maas
leidt de avonden en de gesprekken.
Speciale aandacht voor de filmavond op 14 februari in de Maranathakerk vanaf
19:30 uur.
En natuurlijk vanaf 16 februari al de “Sobere Maaltijden” tijdens de veertigdagentijd in De Haven in Poortugaal, Tijd: 17:30 – 18:30 uur.Van harte bij u
aanbevolen!
Het complete programma vindt u in het boekje en in het overzicht achter in de
kerk op de leestafel.
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Huispaaskaarsen 2018
U kunt eventueel uw huispaaskaarsen bestellen door middel van het invullen van
de intekenlijst achterin de kerk. (vóór eind februari).In dat geval beschikt u op
tijd over uw huispaaskaars.
60 cm

80 mm

€ 58,95

40 cm

80 mm

€ 33,75

30 cm

80 mm

€ 26,50

25 cm

60 mm

€ 20,00

20 cm

60 mm

€ 15,00

Kinderwoorddienst zondag 3 februari
Jezus komt bij de zieke schoonmoeder van
Simon op bezoek. Hij geneest haar, en direct
komen er mensen op Hem af, die ook
genezing zoeken. Ze zijn al langer ziek, of
hebben last van een kwade geest. Iedereen
die komt vindt genezing. Het lijkt vanzelf te
gaan, maar Jezus heeft na al die mensen
behoefte aan rust en stilte voor zijn gebed. Hij
weet ook dat er nog zoveel te doen is. Maar die
rust is Hem nauwelijks gegund..
Ook is het “vandaag” Maria Lichtmis. Het is de herdenking van het
zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Christus moest
brengen. Van oorsprong is het echter een Keltisch feest met lente en
vruchtbaarheid als centrale thema's. Het steeds sterker wordende licht werd
gevierd met grote vreugdevuren. De Ieren vieren dit nog steeds onder de naam
'Saint Brigid's Day'.
Lichtmis wordt ook beschouwd als een dag van voorspoed. Zo zou het geluk
brengen om met je rechterhand een pannenkoek omhoog te gooien terwijl je
met je linkerhand iets van goud vasthoudt.
Wat vaststaat is dat er op die dag, in de meeste Europese landen, al van
oudsher pannenkoeken worden gebakken. Vandaar ook het gezegde: "Geen
vrouwtje zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm."
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Kerkbalans 2018
De kerk: Een plek van betekenis
Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een
spannende vraag. Ook als u geen regelmatige
bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis
voor u zijn.
De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of
huwelijk. Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot
concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te
gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw
leven of in uw omgeving.
U staat ingeschreven bij onze St. Willibrorduskerk. We hopen dat u zich, via uw
lidmaatschap, met ons verbonden voelt.
Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat
willen we graag zijn, én blijven. Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij
financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om
ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige
gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.
NL 24 RABO 0355 3607 72
Kerkbijdrage 2018
R.K. Kerkbestuur St.Willibrordus te
Rhoon
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.
Kinderbingo Mariakerk, Parelvisserstraat 131, Hoogvliet
Alle kinderen tot en met 15 jaar uit onze parochie zijn bij deze van harte
uitgenodigd. Toegang: gratis!!!
Op zaterdagmiddag 3 februari. Tijd: 13:30 tot 17:00 uur (Inloop: 13:00 uur)
Graag van tevoren even aanmelden bij Norayda of Neftaly of bij het secretariaat
(in Hoogvliet), telefoonnummer: 010-4723115 op werkdagen van 9:30 tot 11:30
uur.
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ziekenzalving
De kerk kent zeven sacramenten, tekens in woord en gebaar waarin de liefde
van God ons nabij komt. God wil ons ontmoeten. Zo vieren wij dat in Jezus’
Naam in onze kerkgemeenschap.
In het evangelie wordt verhaald hoe mensen verlichting van lasten en genezing
zochten bij Jezus in en door wie God’s liefde het meest zichtbaar en tastbaar is
geworden. De apostel Jacobus schrijft dat wanneer iemand broos, zwak of ziek
wordt presbyters van de gemeente worden geroepen die een gebed uitspreken
en hem met olie zalven in de Naam des Heren…. “en het gelovige gebed zal de
zieke redden en de Heer zal hem oprichten” (Jak 5, 14-15)
In onze parochie Nicolaas Pieck en Gezellen is er een aantal malen per jaar
gelegenheid tijdens een plechtige viering gezamenlijk het sacrament van de
zieken te ontvangen. Dit is bedoeld voor wie op hoge leeftijd is gekomen en zich
van de kwetsbaarheid van leven steeds meer bewust wordt; het is ook bedoeld
voor mensen die bijvoorbeeld voor een zware operatie staan of die al langere tijd
ernstig met de gezondheid kampen. In zo’n gezamenlijke viering wordt een ieder
die daar om vraagt door de priester gezalfd (voorhoofd en handen) en wordt
gebeden “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn
liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest…..; ..
moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven “
In de ziekenzalving is het Christus zelf die in kracht van de heilige Geest de
zieke aanraakt en hem troost, vrede en bemoediging schenkt.
Wanneer de ziekenzalving gegeven wordt aan iemand die in zijn laatste
levensdagen verkeert en op het punt staat het aardse leven te verlaten dan wordt
de zalving ook wel het sacrament van de stervenden genoemd….
In de pastorale praktijk ervaren pastores, ook in onze parochie, geregeld dat zij
op het allerlaatste moment nog geroepen worden om de stervende sacramenteel
nabij te zijn. Maar het kan dan zijn dat er op dat moment in de directe omgeving
geen priester bereikt kan worden of dat hij niet meer op tijd aanwezig kan zijn.
Mede daarom is het van belang met een verzoek om de ziekenzalving niet te
wachten “tot het laatste uur geslagen heeft”.
Het is dus verstandig om ruim op tijd deel te nemen aan de gezamenlijke
ziekenzalving of persoonlijk om de ziekenzalving te vragen en altijd tijdig contact
met de parochie op te nemen via de noodtelefoon (tel 06-30 97 58 17) om
teleurstellingen te voorkomen en opdat een volwaardige toediening van het
sacrament mogelijk is.
Pastoraal team NP&G
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Koffie-ochtend
Was er op de koffieochtend van december nog een spannende kerstbingo met
kerstchocola en een kerststukje als prijs, op donderdag 15 februari wordt het
een “snert” ochtend.
Bovendien hebben we Patricia Cunes van Stichting Welzijn Rhoon uitgenodigd
om een kort praatje te houden over wat de Stichting allemaal voor de mensen
kan betekenen.
We hopen weer op veel bezoekers! .
Informatie bij:
Astrid van Rosmalen:
tel.nr. 010-5013762 - 0636417204
of bij Marijke Kokkelink :
tel.nr. 010-5013220.
Wij zien er naar uit u ook op 15 februari
om 10:30 uur te mogen ontvangen.
Werkgroep parochianen Willibrordusparochie
Ars Nova
Voor Ars Nova begint het jaar al direct met een mooie uitvoering.
Wij nodigen u dan ook hartelijk uit voor ons concert op zondagmiddag 28 januari
om 15.30 uur in de Dorpskerk te Spijkenisse. De kerk gaat om 15.00 uur open.
We zullen een aantal mooie Engelse Madrigalen ten gehore brengen
(eind 16e eeuw) van o.a. van Bennett, Morley en Pilkington
en Nederlandse juweeltjes uit de beginjaren van de 20ste eeuw, o.a. Andriessen
en Badings.
Ars Nova zingt al weer enige tijd onder de ervaren leiding van Arie Hoek.
De toegangsprijs bedraagt € 15,00 en in de voorverkoop € 12,50.
Speciale prijs van € 10,00 voor jeugd en studenten.
Zondagmiddag is een mooi moment om kinderen kennis te laten maken met
koorzang. Tot 12 jaar hebben zij vrij toegang.
Koffie, thee, frisdrank tijdens de pauze is inbegrepen.
Zie verder bijgaande flyer. Kaarten zijn via mij te bestellen.
Na afloop zien wij u graag om tijdens een hapje en drankje na te praten
en onze ideeën voor het verloop van 2018kenbaar te maken,
waarbij Ars Nova graag aanvulling met nieuwe zangers zou zien in alle
stemgroepen.
Graag tot ziens op 28 januari.
Hartelijke groet, Koos Müller
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In memoriam
Theresia Johanna – Trees – Remmig – Willems
* 22 december 1930
+ 13 oktober 2017
Christina Alida – Tine - Hengst – Kemper
* 2 juli 1933
+ 18 oktober 2017
Cornelis Antonius Josephus Scheffers
* 24 juli 1937
+ 6 november 2017
Irma Maria Dankaart – Helsland
* 9 oktober 1922 + 9 november 2017
Helena Hendrina Adriana – Lenie – Leusen - v. d. Helm
* 23 januari 1943
+ 14 november 2017
Adrianus Johannes Kool
* 25 december 1935 + 16 december 2017
Geertruida Elisabeth - Truus – van Heijningen – Aarsma
* 29 januari 1931
+ 20 december 2017
Petronella – Nel – van Rosmalen – Geeve
* 23 februari 1927
+ 5 januari 2018
Marian van der Tol - Codée
* 16 december 1944 + 12 januari 2018
We wensen de familie, vrienden en bekenden veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Van oud naar nieuw …
We kunnen terugkijken op een mooie periode in december, met:
- een kerstconcert van de Volharding, met “klassiek en klassiekers”, volgens
publiek en de uitvoerders zelf, zeker voor herhaling vatbaar in onze kerk.
- Geslaagde Kinderkerstviering met lichtjestocht .
Op zondag 24 december werd het vanaf half zes steeds drukker op het kerkplein
van de Maranathakerk, waar muziekvereniging Volharding enthousiast met ruim
twintig muzikanten kerstliederen stonden te spelen, terwijl er op de muur het
kerstverhaal van Dick Bruna was te zien. Om tien voor zes gingen de deuren
open en al snel waren er een kleine 300 mensen aan het zingen, waarna er
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prachtig werd verteld over de herders en de herders zelf ook aanwezig waren en
ons vervolgens meenamen op weg naar de Willibrorduskerk. Begeleid door
mooie kerstmuziek en de buurtpreventie liepen we in het donker met lichtjes en
lampionnen achter de grote ster aan. Na zo'n 20 minuten kwamen we in de kerk
aan waar Volharding al weer klaarstond. In de volle Willibrorduskerk luisterden
we naar Stille Nacht en werd het kindje in de stal gebracht. Nadat het
kerstverhaal was uitverteld kwamen er ineens drie wijzen de kerk in lopen, die al
zingend vertelden over hun moeilijke tocht op weg naar het kind. We sloten af
met het zingen van het Ere zij God, waarna Volharding ons muzikaal een Merry
Christmas wenste. Het was een geweldige kinderkerstviering. We zijn dankbaar
voor de vele vrijwilligers die hun medewerking hebben verleend en hopen op een
volgende keer! Uit het mededelingenblad van de Maranathakerk.
- Een lekker volle nachtmis .
- Op eerste kerstdag een mooi afscheid van onze organist:
Een bedankje,
Eerste Kerstdag 25 december was het zover. Ik nam afscheid als organist van de
parochie. Na lang wikken en wegen vonden wij (mijn vrouw en ik) het tijd om na
23 jaar dit besluit te nemen.
Verrast was ik dat er op Kerstmorgen hier zoveel aandacht aan werd
geschonken.
Graag wil ik iedereen die hier aan bijgedragen hebben bedanken.
De woorden van pastoor Smulders, het aandenken van Beheerscommissie en
Pastoraatsgroep aangeboden door Roel v.d. Poll en niet te vergeten de
toespraak van Bep Heezen namens het parochiekoor. Mij werd het
erelidmaatschap van het koor verleend. Ook mocht ik een cadeaubon in
ontvangst nemen. Het heeft mij allemaal veel gedaan.
Het was gezellig samen koffiedrinken in de kamer van de Pastorie en het
ontmoeten van bekenden, koorleden, kinderen en kleinkinderen. Dit heeft ons
goed gedaan.
Ik dank u allen voor deze jaren die ik in uw midden de kerkzang mocht
begeleiden en wens u allen een goede en gezegende voortgang toe.
Hartelijke groeten van Geertje en Piet Opmeer.
- Op zondag 31 december een oudjaars-eucharistieviering (oliebollenmis) met
verrassend veel mensen in de koffiekamer, die van de heerlijke oliebollen (dank
bakkers) kwamen proeven.
- Op zondag 7 januari ook gezellig veel mensen in de koffiekamer om elkaar
een zalig nieuwjaar te wensen onder het genot van een heerlijk
kerstbonbonnetje, geschonken door chocolaterie Seip. En men kreeg ook nog
een zakje mee naar huis voor bij de thee. Hartelijk dank!
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Nu, in het nieuwe jaar, gaan we toch weer van start met een oproep:
Veel van de activiteiten die u in dit Rhoonse Veer kunt lezen zijn niet mogelijk
zonder de inzet van onze vrijwilligers. Komt u ook eens helpen met de
schoonmaak of op de administratie, een bestuursfunctie vervullen, meezingen of
spelen in het koor; neem gerust contact op met 010-5015284.of met
secretariaat@willibrordusrhoon.nl . Bij voorbaat hartelijk dank!
Van oud naar nieuw 2: Een nieuw parochieblad
In december mochten wij u melden dat er in 2018 een nieuw Parochieblad
verschijnt voor de gehele Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen. Nu leest u dit
nog in uw vertrouwde kerkblad maar over enkele maanden ontvangt u het eerste
exemplaar van het nieuwe blad. Het streven is om eind maart de eerste editie
van het Parochieblad bij u in de bus te laten rollen.
Wij vormen met 6 kerken al bijna 8 jaar één parochie en dat we één zijn willen
we ook met een nieuw parochieblad laten zien. Een nieuw blad van en voor alle
parochianen, met alle belangrijke wetenswaardigheden van de parochie en de
lokale kerken. Met nieuws over alle vieringen in de kerken. Met informatie van de
6 geloofsgemeenschappen. Maar ook met belangrijke geloofsinformatie, een
pagina voor de jeugd en nog veel meer. Het blad zal in groot formaat 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, en ook achterin de kerken zullen
exemplaren voor belangstellenden worden neergelegd.
De werkgroep Communicatie is al tijden hard aan het werk om het nieuwe blad
voor te bereiden. Binnenkort wordt er een driekoppige hoofdredactie voorgesteld
aan het parochiebestuur en ook zijn voor de lokale pagina’s de lokale redactie
gevormd. Wanneer u dit leest hebben deze mensen al een training gevolgd bij
uitgeverij De Zalige Zalm om het nieuwe blad technisch te kunnen opmaken en
vorm te geven. Wij kunnen u nog niet vertellen wat de nieuwe naam van het blad
gaat worden want op het moment dat dit geschreven wordt is de termijn van
indienen van een nieuwe naam nog niet verstreken. Bij het uitkomen van de
eerste editie van het nieuwe blad zal de naam duidelijk worden en de inzender
van de nieuwe naam zal een leuke attentie ontvangen.
In het volgende kerkblad kunt u meer informatie over het nieuwe parochieblad
lezen.
Werkgroep Communicatie NPG
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parochie H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Pastoraal team:
Pastoor Hans Smulders
pastoor_smulders@rk-npg.nl

Pater Jouri Konchenko
jouril@hotmail.com

Pastor Desiree Bühler
pastorbuhler@gmail.com

Vieringen:
Vrijdag
10:00 uur
Zondag
11:00 uur

Parochiekerk“Sint Willibrordus”
Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon
www.willibrordusrhoon.nl
tel : 010- 5015284
email : willibrordus@kpnplanet.nl
secretariaat open: ma t/m vr 09:30-11:00

noodtelefoon : 06 – 30 97 58 17
NL 21 RABO 0355 3065 06
voor algemene betalingen

NL 24 RABO 0355 3607 72
voor uw kerkbijdrage
R.K. Kerkbestuur St.Willibrordus te Rhoon

Redactie:Gabriella v. Rosmalen, Roel v.d.Poll, Hennie Baert en Wim Rozema
Kopij voor maart inleveren bij de redactie of per email vóór 20 februari 2018
Vieringen
redactie@willibrordusrhoon.nl
Ma
Do
Zo

10:00
10:00
09:30

Za
Zo

19:00
10:30

Zo

09:30

Woe

10:00

Zo

11:30

Parochiekerk “Maria en Johannes onder het kruis”
Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet-Rt
www.mariakerk-hoogvliet.nl
tel 010-4723115. Email: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl
secretariaat open op maandag t/m vrijdag tussen 09:30-11:30 uur.
Parochiekerk “Felicitas”
Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse
www.felicitaskerk.nl
tel 0181-638109. Email: secretariaat@felicitaskerk.nl
secretariaat open op donderdag tussen 14:00-16:00 uur.
Parochiekerk “Martelaren van Gorcum”
Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle
www.rkparochiebrielle.nl
tel 0181-412142. Email: rkkerkbrielle@chello.nl
secretariaat open op maandag t/m donderdag tussen 09:30-11:30 uur.
Parochiekerk “Antonius van Padua”
Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis
www.antoniusvanpadua.com
tel 0181-312574. Email: pastorie@antoniusvanpadua.com
secretariaat open op maandag t/m vrijdag tussen 09:30-11:30 uur.

Parochiekerk “Sint Jozef”
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg
via www. hhnicolaaspieckengezellen.nl
secretariaat Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg
tel 0181-212338. b.g.g. tel: 0181-215535
Email: jozefkerkrozenburg@hotmail.com
Do.
juli/aug Bedevaartskerk, De Rik 5, 3232 LA Brielle
tel. 0181- 414224
17
16:00
www.martelarenvangorcum.nl
Za

19:00

advertentie

advertentie

Frans X.M. Kloeg Uitvaartzorg
Begrafenis en crematieverzorging
Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens.
Opbaarmogelijkheid thuis of in div. uitvaartcentra.
Werkzaam in heel Nederland.
Uitvaart voorbespreking bij ziekte of gezondheid.
Wensenboekje gratis opvraagbaar.

www.kloeguitvaart.nl
Dag en nacht 010-2017165

Kerkdienst samen met verstandelijk beperkten
Aanvang: 15:30 uur
De Kern Eikenlaan Spijkenisse
28 jan. Ds.R.Wilschut

orgel:Peter de Rijke / Vaya con Dios

Iedereen is van harte welkom. www.ckvb.nl / Twitter: @InfoCkvb
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Vieringen in de Sint Willibrorduskerk:
www.willibrordusrhoon.nl

4 febr.
11:00 uur
11 febr.
11:00 uur
14 febr.
19:00 uur
18 febr..
11:00 uur
25 febr.
11:00 uur

Pater Jouri Konchenko
Pastoor Hans Smulders
Pastoor Wim Froger
Viering olv parochianen
Pater Jouri Konchenko

Eucharistieviering / Kinderwoorddienst
Orgel: Hugo v. Dalen / Willibrorduskoor
Eucharistieviering
Orgel: Hugo v. Dalen / samenzang
Eucharistieviering / aswoensdag
Woord- en Communie viering
Orgel: Hugo v. Dalen / Willibrorduskoor
Eucharistieviering

Vrijdagse vieringen in de Sint Willibrorduskerk:
Pater Jouri Konchenko gaat iedere vrijdag om 10:00 uur voor in een
Eucharistieviering.Voor en na deze viering is de kerk open om een kaarsje op te
stekenen/of voor een stil gebed. Vanaf ongeveer half 11 is er gelegenheid om
koffie of thee te blijven drinken.
Plein Delta Psychiatrisch Ziekenhuis diensten
Aanvangstijd zondags om 10:00 uur in de gehoorzaal van het Plein.
(elke eerste zondag van de maand)

Iedereen is van harte welkom.
4 febr

Pastor Maaike van Dijk

Koor Zonder Naam

Aswoensdag
14 februari: aswoensdag
eucharistiviering om 19:00 uur,
voorganger Pastoor Wim Froger

Tot die datum kunt u uw oude palmtakjes achter in de kerk inleveren.
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