´t Rhoonse Veer
maart 2018
Drie en veertigste jaargang, nummer 6

0

advertentie

Party-centrum

Rhoon
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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Vasten en Pasen: Hoe zit het ook al weer?
Carnaval
Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het
begin van de Vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder,
maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit
het feit dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke
streken en plaatsen (Noord-Brabant en Limburg, maar ook bij voorbeeld
Oldenzaal). Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak
vermommingen gedragen worden.
Vasten
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan
om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je
auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede
manier van vasten probeert vier dingen te bereiken: - een betere omgang met
jezelf; - een betere omgang met medemensen; - een betere omgang met het
milieu en de gehele wereld; - een betere omgang met God. Voor gelovige
mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om
het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God
noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het
hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.
Vastenperiode
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag
vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet
mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40
verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in
de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte
onderweg waren naar het Beloofde Land. In de vastentijd draagt de priester
tijdens de Eucharistie een paars kazuifel. Paars is in de R.-K. Kerk de
symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen op de
paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte donderdag.
Aswoensdag
De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd
een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen
zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as. Op een enkele plek wordt
door de priester bij mannen nog as op het hoofd gestrooid. De as wordt tijdens
de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van
Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen eraan
herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een
mens dus zijn plaats moet kennen. Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt:
Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben?
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Halfvasten
De vierde zondag in de vastentijd. In sommige plaatsen wordt dan nog eens
dunnetjes het carnavalsfeest overgedaan, want de vastenperiode is op de helft.
Tijdens de Eucharistie draagt de priester een roze kazuifel: door het paars van
berouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen.
Palmpasen voor de kinderen.
Beste jongens en meisjes, zondag 25 maart is het
Palmzondag en jullie worden van harte uitgenodigd om
een mooie palmpaasstok te versieren waar jullie een
oudere of zieke op Palmzondag blij mee mogen maken.
Maak je eigen Palmpaasstok.
De palmpaasstok zelf hebben we al voor je in elkaar
gezet in de vorm van een kruis. Je kan er een ophalen
in de kerk. Thuis moet je hem dan verder afmaken, het
is niet zo moeilijk, veel plezier
Je kunt de palmpaasstok net zo mooi versieren als je wilt. Bijvoorbeeld door hem
te verven of met crêpepapier omwikkelen. Je kunt er slingers van snoepjes,
mandarijntjes, of een krentenbol in hangen.
Of theezakjes, paaseitjes enz. ( in een plastic zakje of netje) Maar maak hem niet
te zwaar, denk aan het gewicht. En mooi versieren met (papieren) bloemen en
slingers. Een vers palmtakje krijg je in de kerk.
Bovenop de palmpaasstok kun je een broodhaantje zetten wat je zelf kunt
bakken (recept via Google) of bij de bakker kopen.
Je versierde palmpaasstok moet je dan meenemen naar de Sint Willibrorduskerk
op het feest van Palmpasen, op zondag 25 maart In een mooie optocht
brengen we dan alle palmpaastokken samen naar voren bij het begin van de
viering.
Na afloop mag je je palmpaasstok weggeven aan iemand die ziek is, of alleen, of
aan je opa of oma. Weet je zelf niemand, in de kerk hebben we ook een aantal
adressen beschikbaar van mensen in o.a. de Klepperwei of Hooge Werf.
We hopen op een mooie Palmpasenviering
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Vastenactie
geef meer door te minderen!
In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere ‘HID’programma,
dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia, in 1991
zijn gestart. HID staat voor ‘Households in distress’. Met dit programma willen de
zusters de impact van HIV en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten
van Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door
mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke kerk. Maar
tegenwoordig is het ook buiten de religieuze kaders een herkenbare gedachte
om ergens voor een bepaald aantal dagen mee te minderen. Jongeren,
bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het minderen met hun social
media gebruik. En ook juist daar klinkt de “40 dagen challenge”. Laat u zichzelf
ook uitdagen
Tijdens de vastenperiode luidt het motto: ‘Even minderen. Voor een ander’.
Doe dus mee en help daarmee de zusters en de inwoners van Mbala in Zambia.
Achter in de kerk vindt u meer informatie én de spaarpot
Klaar voor een uitdaging?
Het is al weer half februari. De donkerste dagen van december en januari zijn
voorbij. Hoewel de winter nog plaagstootjes uitdeelt, is de lente onmiskenbaar in
aantocht. De verhalen van Kerstmis zijn weer weggeëbd.
Eigenlijk weten we maar weinig daarna over de jeugd van Jezus. Een opvallend
verhaal heeft mij altijd geïntrigeerd: Jezus verblijft met zijn ouders voor het
Paasfeest in Jeruzalem. Hij gaat echter niet met hen mee terug en blijft drie
dagen lang onvindbaar, totdat zijn ouders Hem terugvinden in de tempel. Ik kan
me als vader zelf hun ongerustheid voorstellen. Maar meer over zijn jeugd is niet
beschreven in de evangeliën.
In de lezingen van de komende weken zien we Jezus terug. Niet als kind, maar
als een volwassene, een man.
Wanneer u dit blad in handen krijgt is de veertigdagentijd al weer begonnen. Het
carnaval is voorbij, en wij zijn op weg naar Pasen. Maar voor we zover zijn,
worden wij weer met onze neus gedrukt op het verhaal van lijden, sterven en
overwinning op de dood door Gods Zoon Jezus.
De veertigdagentijd wordt ook wel de vastenperiode genoemd. In de evangeliën
wordt verteld dat Jezus aan het begin van zijn prediking, na de doop in de
Jordaan door Johannes, zich veertig dagen lang terugtrekt in de woestijn om er
te vasten en zich zo voor te bereiden op zijn taak. Het wordt Hem niet
gemakkelijk gemaakt. Er is sprake van verleidingen door de duivel. Verleidingen
die o.a. te maken hebben met voedsel, met bezit en met macht uitoefenen.
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Wij mensen staan ook regelmatig bloot aan allerlei verleidingen. De
schreeuwerige reclames houden ons voor dat we niet kunnen leven zonder het
bezit van bepaalde producten, dat we niet meetellen als we niet dit of dat kopen
of consumeren. Kortom dat ons geluk als mens ervan afhangt.
In deze verkiezingstijd beloven allerlei lieden ons min of meer gouden bergen als
we steun verlenen aan hun gedachtegoed.
Maar nu terug naar de veertigdagentijd. In mijn jeugd werd deze periode
gekenmerkt door het door de kerk voorgeschreven vasten. Het was de gewoonte
je in de maaltijden te beperken. Een vorm van zelfdiscipline dus, maar wat deed
je er dan verder mee voor anderen? Gelukkig gold dat voor volwassenen en niet
voor kinderen.
Toch deden wij er op onze manier ook aan
mee: wij hadden een vastentrommeltje! De
snoepjes die je kreeg werden geacht in dat
trommeltje terecht te komen. Niet dat we zo
vaak een snoepje kregen hoor! Op zondagen
mocht je dan één snoepje pakken en de rest
was voor na Pasen! Nou, na die veertig
dagen vormden die meestal onverpakte
snoepjes een kleverige klont waar je er met
moeite een vanaf kon pakken.
Leuk die oude herinneringen, maar zoals in de titel van dit stukje staat, wil ik u
uitdagen iets uit die periode te doen herleven. In de radio- en tv-gids viel mijn
oog op de 40 dagen challenge (40 dagen uitdaging in gewoon Nederlands). In
deze 40 dagen daag ik u en natuurlijk ook mijzelf uit om iets wat je graag
consumeert te laten en het bedrag dat je erdoor uitspaart te doneren aan de
vastenactie.
Een voorbeeld: Eet 40 dagen eens geen toetje na de maaltijd en doneer die 0,50
euro per dag. Of laat dat biertje of glaasje wijn ’s avonds door de week
achterwege en bereken hoeveel u dan uitgespaard heeft. Welk bedrag gaat u
doneren als uw bijdrage aan de Vastenactie. Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen
frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de Vastenactie. Of minder met het
koekje bij de koffie en doneer daarvoor 40 x € 0,50 aan de Vastenactie. Kortom
doe iets tijdens deze 40 dagen waarmee u geld bespaart. U bepaalt dus
helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert voor de
Vastenactie en de zusters in Zambia.
Laat u niet in ‘bekoring’ brengen. Geloof me, het zal u een goed gevoel geven en
van de opbrengst van ons allen samen, kan er goed werk worden verricht. Gaat
u samen met mij de uitdaging aan? Ik heb al een idee welke uitdaging ik aan
mezelf ga opleggen.
Léon Janssen.(kerkblad Hoogvliet)
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Meditatieve tekst bij de vastentijd
De vasten is een uitgelezen tijd om halt
te houden en het dwingende ritme van
leven of geleefd worden, te breken, om
vraagtekens te plaatsen bij wat normale
gang van zaken heet.
De vasten is een uitgelezen tijd om
weer op zoek te gaan naar zin en
betekenis van ons bezig zijn. Om weer
grond onder de voeten te krijgen, vaste
dragende grond om op te staan en door
te gaan, geworteld in het oude visioen
dat zo diep in mensen zit: goede
schepping,
vredevolle
wereld,
liefdevolle mens.
De vasten is een uitgelezen tijd om wat
meer zicht te krijgen op de weg die wij Maak je ook zo’n mooie palmpaas…
te gaan hebben, en stap voor stap met kom een kale stok ophalen op het
velen samen die weg ook gaan.
secretariaat (tussen 9:30 en 11:00 uur )
en kom met je versierde stok op
De vasten is uitgelezen tijd om echt te Palmpasen naar de kerk.
leven, misschien ook wel te her-leven
richting Pasen. En ook daarna.
Kerkbalans
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft.
Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan
Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van
morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.
Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.
Uw bijdrage kunt u in één keer overmaken aan:
"Kerkbestuur Sint Willibrordus”
te Rhoon:
NL 24 RABO 0355 3607 72
met vermelding: Kerkbalans 2018,
of via een maandelijkse overschrijving.
NL 24 RABO 0355 3607 72, R.K. Kerkbestuur St.Willibrordus te Rhoon
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Vorming en Toerusting.
Op vrijdag 23 februari kunt u in de Haven aan de Emmastraat te
Poortugaal weer mee eten met de sobere maaltijd de Tevreden
Boterham. Beginnen om 17:30 tot 18:30 uur Komt u ook of weer?
Een week later, vrijdag 2 maart, is de derde samenkomst. Uiteraard zijn tijd en
plaats hetzelfde als de week ervoor.
Woensdag 7 maart komt de groep “Vrouwen in gesprek” over geloof en
samenleving, bijeen.
Op donderdag 8 maart komt de groep Opnieuw geloven bij de Bron bijeen.
Vrijdag 9 maart is een drukke dag met de 4e Tevreden Boterham. Diezelfde
avond is de gespreksgroep “Geloof en leven”.
Dinsdag 13 maart is de laatste avond uit de serie “Dichter bij het Lied.” Het
lied van deze avond zal zijn lied 547 “Met de boom des levens
Donderdag 15 maart ’s Morgens v.a. 10.30 uur komt een ieder daar Aan het
Woord. En ’s avonds is de laatste avond van de gespreksgroep Mijn kinderen
doen er niet meer aan. Aanvang 19.45 uur.
Vrijdag 16 maart is dan de 5e Tevreden Boterham en 23 maart de 6e keer,
weer in de Haven. Uiteraard v.a. 17.30. (Niet op Goede Vrijdag)
Op de eerste vrijdag na Pasen, dus 6 april, vieren we de Vreugdemaaltijd.
Nu royaal in plaats van sober.
Dit is het respectabele rijtje van activiteiten in onze kerken. Ik wens u veel
genoegen daaraan! Wees welkom!
Corry Ponstein, namens de commissie.
De Stille Omgang
De Stille Omgang – Iets voor U?? Elk jaar lopen in de nacht van
zaterdag op zondag (dit jaar: van zaterdag 17 op zondag 18
maart) duizenden (katholieke) mensen in een stille tocht door
de oude binnenstad van Amsterdam. De tocht herdenkt het
Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. Volgens de
legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de
hostie uit, nadat hem het Heilig Sacrament der stervenden was
gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende
ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Een
werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag was de
hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer. De tocht wordt
"Stille Omgang" genoemd omdat men geen enkel woord spreekt vanwege het tot
voor enige jaren geldende processieverbod in Amsterdam. Het thema voor 2018
is: Eucharistie = Leven.
Voor informatie: info@destilleomgang.nl of www.stille-omgang.nl
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Stille Omgang op 17 maart
De Stille Omgang is een bijzondere en meditatieve stilte tocht die alweer sinds
1881 jaarlijks in Amsterdam wordt georganiseerd en gelopen. Was de Stille
Omgang van oorsprong een processie ter ere van de H. Eucharistie en het
Mirakel van Amsterdam; Nu is, naast de niet onbelangrijke oorspronkelijke
betekenis, de tocht ook een meditatieve tocht als een stil getuigenis van de
Levende Heer in ons midden. Er lopen mensen mee van alle gezindten en van
alle leeftijden. Een bijzondere tocht, die laat zien hoeveel stille kracht er kan
uitgaan van samen zijn en samen het geloof beleven.
Met de bus gaan we om ongeveer 20:00 uur naar de hoofdstad. Na een
Eucharistieviering in Amsterdam lopen we de Omgang waarna we na
middernacht weer terug zijn in Rotterdam. Kosten zijn €15,00.
U kunt zich opgeven bij:
Miny Heezen 06-20574350 en Carla Hendriks 010-4677754.
Van hen krijgt u tijdig alle nodige informatie. Wij hopen U dit jaar te zien.
Wereldgebedsdag vrijdag 2 maart 2018
Jaarlijks gaat op de eerste vrijdag van maart het gebed de hele
wereld rond. Omdat dit oorspronkelijk een initiatief van vrouwen
was, werd deze dag ‘Vrouwenwereldgebedsdag’ genoemd. Nu is
het ‘Wereldgebedsdag’ omdat er gelukkig al sinds vele jaren ook
mannen aan meedoen. De viering wordt wel nog altijd door
vrouwen voorbereid, dit jaar door vrouwen uit Suriname. Het
thema is ‘En God zag dat het GOED was…’
Ook in Albrandswaard sluiten wij ons aan bij dit wereldwijde gebed. Er zijn twee
bijeenkomsten waar iedereen van harte welkom is om mee te bidden en te
vieren. De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden voor doelen in
Suriname.
Rhoon: om 15.00 uur in Zorgcentrum de Klepperwei, Zwaluwenlaan 1.
De voorganger is ds. Rob Maas, Aad Stortenbeker is de organist. Joke
Meijboom-Speelman verzorgt een muzikale bijdrage en leidt het
gelegenheidskoor dat de samenzang ondersteunt. Aan de liturgie werkt een
aantal vrouwen mee.
Voor vervoer kunt u bellen naar Ria Heeze (010-5015718) of Sally van de Graaf
(010-4298184).
Poortugaal: om 15.00 uur in Zorgcentrum de Hooge-Werf, ’t Wiel 2.
De voorganger is Anja Bruijkers. Muzikale medewerking wordt verleend door Riet
Keppel, orgel en harp. Ook hier werken vrouwen mee aan de liturgie.
Voor vervoer kunt u bellen naar Esther Roetman (010-5017303)
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Doorgroeien in geloof. Thema avonden over geloof en kerk. (3)
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, pastoor Hans Smulders.

Kinderwoorddienst
Op zondag 4 maart is er weer een
Kinderwoorddienst. Jezus wordt ook
wel eens boos, horen we in de
evangelielezing van vandaag uit
Johannes 2,13-25. En hoe gaan wij
met “boosheid” om?
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Jozef van Nazareth
Iedereen heeft toch een beetje
medelijden met deze man. Ben je
timmerman en verloofd met Maria,
blijkt je verloofde ineens zwanger te
zijn. Het is niet van hem, want zoals
in Lucas staat, heeft hij nog nooit
gemeenschap met haar gehad. Het
is ook niet zomaar een kind, maar
Jezus Christus, de Zoon van God.
We weten dat hij afstamt van David
en dat hij zijn zwangere vrouw van
Nazareth meenam naar Bethlehem,
waar zij het Kind kreeg. Toen Jozef
daar informatie kreeg dat Herodes
alle kinderen liet vermoorden,
vluchtte hij met zijn gezin naar
Egypte. Na de dood van Herodes
keerden zij terug naar Bethlehem
en daar leerde hij zijn pleegzoon
het vak van timmerman.
Jozef had ook eigen kinderen:
Jacobus, Jozef, Judas, Simon en
een paar dochters, waarvan we de
namen niet weten.
Na het bezoek van de twaalfjarige Jezus aan de tempel lezen we niets meer over
Jozef, waarschijnlijk is hij kort daarna overleden. Volgens overlevering was Jozef
al op leeftijd toen hij met Maria trouwde.
In kunstwerken tot ver in de vijftiende eeuw, zien we Jozef als een oude man met
een bloeiende staf in zijn hand. In latere kunst wordt hij afgebeeld als een man in
de kracht van zijn leven. Dan vaak met een lelietak.
De naam Jozef betekent “toegevoegde” en het feest van Sint-Jozef wordt gevierd
op 19 maart, de dag dat hij trouwde met Maria. Sint Jozef is patroonheilige van
timmerlieden en maagden.
Astrid van Rosmalen.
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In memoriam
Bernardus Johannes – Ben – Maaskant
* 28 augustus 1926

+ 30 januari 2018

Mattheus Gerardus – Thijs – Heezen
* 17 februari 1927

+ 1 februari 2018

We wensen de familie, vrienden en bekenden veel
sterkte in deze moeilijke tijd.
Grote Bijbelquiz Albrandswaard op 7 maart.
Opnieuw komt er de mogelijkheid om uw of jouw Bijbelkennis te testen in de
Grote Bijbelquiz Albrandswaard, editie 2017-2018, en de sportieve strijd om de
teambeker of de individuele beker aan te gaan. Omdat meedoen belangrijker is
dan winnen, hoeft niemand over een uitgebreide Bijbelkennis te beschikken.
Voor jong en oud belooft het weer een leuke avond te worden waar ook nog iets
te leren valt. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, kan meedoen.
De quiz vindt plaats op woensdag 7 maart in de Maranathakerk, Kleidijk 2 te
Rhoon. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 21.30 uur.
Van 18.45 uur tot 19.15 uur bent u al welkom voor een kopje koffie of thee. In
afwachting van de prijsuitreiking is er na afloop gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een drankje.
Evenals voorgaande jaren wordt de quiz weer gespeeld in teams van 6
personen. Het is het leukst om je als team aan te melden, maar ook individuele
opgave is mogelijk. In dat geval wordt u of word jij met anderen ingedeeld in een
team. Graag de namen van de deelnemers én de teamnaam doorgeven.
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 4 maart.
Per e-mail: bijbelquiz2018@gmail.com
Telefonisch: 010-501 59 91 (Marjan van der Kaaij) of 010-429 81 84 (Sally van
de Graaf) We hopen weer op een geanimeerde avond en fijne ontmoetingen!
Marjan van der Kaaij en Sally van de Graaf.
Ook het “ team Willibrordus” treedt aan in zijn sterkste opstelling, dus we
hopen onze ereplaats van vorig jaar duidelijk te verbeteren!! Al hebben we wel
alle supporters hard nodig. Dus … komt allen!
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vrijwilligers gevraagd:
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; neem gerust
contact op met het secretariaat@willibrordusrhoon.nl of 010-5015284.
Koffie-ochtend
‘Sinds een aantal maanden wordt er regelmatig een gezellige koffieochtend
georganiseerd door een paar vrijwilligers van de Willibrorduskerk. Deze
bijeenkomsten, speciaal voor oudere parochianen, zijn erg gezellig en het
ontbreekt ons aan niets. Er staat altijd iets lekkers op ons te wachten bij de
koffieen bij de borrel, En ook wordt er vaak iets speciaals georganiseerd. In
februari was er een mevrouw van de Stichting Welzijn Albrandswaard die ons
vertelde wat er eigenlijk een grote hoeveelheid activiteiten en hulp er wordt
aangeboden, veelal door vrijwilligers. Heeft u ook een (hulp) vraag … richt u
zich op de Vraagwijzer. Zij helpen u op weg.
Contact en openingstijden Vraagwijzer
U kunt van maandag tot en met vrijdag zonder afspraak langskomen of opbellen.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur
Adres: Rijsdijk 17A, 3161 HK Rhoon
Telefonische bereikbaarheid maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur. , telnr. 010 501 12 22
De consulenten van Vraagwijzer kunnen ook bij u op huisbezoek komen. Vraag
gerust naar de mogelijkheden.
Wij stellen deze ochtenden enorm op prijs en genieten er vreselijk van. Dus
namens alle oudere parochianen die de koffieochtenden regelmatig bezoeken:
vrijwilligers, bedankt!’
De volgende keer, donderdag 26 april is het een dag voor koningsdag … dus
dat wordt oranje tompoezen, oranjebittertjes. En oud-Hollandsche spelletjes
Plaats van handeling de pastorie van de Willibrorduskerk. 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 26 april om 10:30 uur te mogen ontvangen.
PS oefent u het Wilhelmus alvast een beetje … couplet 1 en 6 !
Werkgroep parochianen Willibrordusparochie
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Bedevaarten
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-BisdomRotterdam 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 juni 2018.
** Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 11 mei t/m
dinsdag 15 mei 2018.
** Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018.
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma
kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel. 015 3693148 e-mail :
paula_opstal@hotmail.com b.g.g.
Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl
Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl
In 2018 wil de Haagse Bedevaarten met een groep pelgrims aanwezig zijn bij
de pontificale en feestelijke opening van het bedevaartjaar met een bedevaart
naar Kranenburg en Kevelaer op 30 april en 1 mei 2018
Via diverse opstapplaatsen rijden we op maandag 30 april naar onze 1e stop en
vieren de H.mis in de Kathedraal van Rotterdam. Ook daar kunnen deelnemers
zich aansluiten. Rond 12 uur komen we aan in de bedevaartkerk van Kranenburg
Na de lunch in het landelijk gelegen Linden hof bereiken we in de middag het ,
voor velen, bekende en vertrouwde Mariabedevaartoord Kevelaer.
Op dinsdag 1 mei begeeft een kleurrijke processie zich naar de hoofdingang van
de Basiliek. Daar wordt traditioneel met 3 tikken op de deur de opening van het
bedevaartseizoen hoorbaar en zichtbaar.
Na een indrukwekkende pontificale Hoogmis begeeft de processie zich naar de
Genadekapel ter begroeting van de H. Maria van Kevelaer. We gebruiken nog
een warme maaltijd in Kevelaer en gaan dan weer op huis aan.
Heeft u interesse in deze reis? De folders liggen klaar achterin de kerk.
Kunt u niet wachten, kijk dan vast op onze website www.bedevaart.nl of volg ons
op facebook, Haagse Bedevaarten voor het laatste nieuws.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Ineke Huitema-Versteeg 0703876701 (na 18 uur)
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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.
De zwaarden omsmeden tot ploegscharen.
Het komt uit Jesaja 2:4 Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote
en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot
ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard
trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Het betekent: van oorlog overgaan tot vrede. De zin maakt deel uit van een
visioen dat Jesaja zag over Juda en Jeruzalem. Hij zag dat er een Verlosser zal
komen die ons van al de oorlogen zal verlossen, dat er echt overal vrede komt.
In de tuin van het gebouw van de VN in New
York staat sinds 1958 een beeld van een man
die zwaard omsmeedt tot een ploegschaar.
Het is een cadeau van de toenmalige Sovjet
Unie aan de VN. Het betekent dat er een eind
komt aan het geweld en het begin van de
wereldvrede. Daarvoor is de VN ooit
opgericht.
Helaas is het nu zestig jaar later nog steeds
niet zover.
Joden hebben het nog steeds zwaar te verduren, homo’s worden nog steeds niet
overal geaccepteerd, vrouwen worden in bepaalde delen van de wereld nog
steeds onderdrukt, Christenen worden vermoord om hun geloof en er zijn al
zoveel aanslagen geweest dat we ze bijna normaal beginnen te vinden. Dat leidt
dan weer tot de wantrouwde houding naar de moslims en de wapenhandel tiert
als nooit te voren. Anderhalf triljoen dollar wordt er aan wapens uitgegeven. Daar
zouden toch een hoop mensen van kunnen eten.
Dominee Martin Luther King heeft er een hele mooie speech over gehouden. Hij
had een droom net als Jesaja. Maar het was geen droom om zomaar bij te gaan
zitten mijmeren hoe mooi het zou zijn. Het is iets om aan te werken, om mee aan
de slag te gaan. Niet alleen over praten maar ook doen. Rechtvaardig zijn,
gelijke kansen krijgen en respect voor iedereen. Jezus wordt ieder jaar opnieuw
geboren, zo moeten wij ook onze dromen blijven dromen en aan een betere
wereld blijven werken. Steeds opnieuw.
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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
ziekencommunie
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij
te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan
dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan
de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met
pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.
Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die
misschien contact zou willen hebben met iemand
van de kerk, geeft u dit dan aub door.
Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het
ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan
graag even langs of sturen een kaartje.
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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
Vr 10:00 uur
Zo 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 het nieuwe parochieblad inleveren bij de redactie vóór 1 maart !
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
16:00
www.martelarenvangorcum.nl
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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
Kerkschoonmaak
Op dinsdag 20 maart gaat een groep van – hopelijk - wel bijna 20 man en vrouw
enthousiast in de weer om de kerk schoon te maken, de ramen aan de
binnenkant te zemen, de vloer bij te werken, zelfs de kroonluchters weer te laten
glimmen alsof ze écht van goud zijn; kortom de kerk ziet er op z’n Paasbest uit
na zo’n grondige schoonmaakbeurt. U komt toch ook weer? En nieuwkomers zijn
natuurlijk ook van harte welkom! Vanaf 9 uur
Alvast hartelijk dank voor uw inzet …
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Vieringen in de Sint Willibrorduskerk:
www.willibrordusrhoon.nl

4 maart
11:00 uur
11 maart
11:00 uur
18 maart
11:00 uur
25 maart
11:00 uur

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
Woord & Communieviering
Orgel:Hugo v. Dalen / Willibrorduskoor
Eucharistieviering Palmpasen
Orgel: Andre Bronsveld / samenzang

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 maart

Pastor Maaike van Dijk
Kerkdienst samen met verstandelijk beperkten
Aanvang: 15:30 uur
De kern te Spijkenisse
11 mrt

Ds.Helene Perfors

Thema: NTB / Voedselinzameling

Iedereen is van harte welkom. www.ckvb.nl / Twitter: @InfoCkvb
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