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PIECKFIJN NIEUWSBRIEF nr. 1 APRIL-MEI 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 parochie secretariaat is in deze tijd  Pastor,    jouril@hotmail.com 
beperkt open. Via mail of telefoon zijn we van   
maandag t/m vrijdag wel bereikbaar.   Diaken Steef Lokken  
Website: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl  diakensteef@gmail.com 
________________________________________________________________________________ 
Beste parochianen, 
  
Hierbij ontvangt u een speciale Pieckfijn nieuwsbrief van de redactie van Pieckfijn Parochienieuws. 
Omdat het in deze verwarrende en onwerkelijke corona-tijd helaas niet mogelijk is om ons 
parochieblad op verantwoorde wijze door de vele vrijwilligers bij u thuis te laten bezorgen, hebben 
wij op verzoek van het parochiebestuur en het pastorale team deze nieuwsbrief gemaakt, die u 
digitaal wordt aangeboden. Nu onze kerken helaas gesloten moeten blijven en wij elkaar daar niet 
kunnen ontmoeten willen wij toch graag met u in contact blijven. Op deze manier kunnen vele 
honderden parochianen informatie ontvangen van het pastorale team en het parochiebestuur. 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.  
 
De Pieckfijn redactie (Diaken Steef Lokken, Annelies van Zomeren, Roel van de Poll, Ferry Verwater) 
________________________________________________________________________________ 
Op afstand, maar toch nabij. 
 
Lieve mensen, namens het pastoraal team wil ik u alsnog een Zalig Pasen toewensen! De Heer is 
verrezen en dat hebben we in de Paasnacht weer mogen vieren. Ieder op zijn eigen manier, omdat 
de kerken door de coronacrisis dicht waren. U heeft wellicht gekeken op de computer, of alleen 
geluisterd via het internet of misschien heeft u de viering op de nationale zender gekeken. Hoe u het 
ook beleefd heeft, we kunnen er niet onderuit dat het een hele rare gewaarwording is om niet naar 
de kerk te gaan tijdens het belangrijkste feest van het jaar en de vieringen die daaraan 
voorafgingen. En we zullen dit nog wel een tijdje moeten volhouden. De Nederlandse bisschoppen 
hebben alle reguliere zondagsvieringen tot 1 juni vooralsnog verboden en de kerken blijven tot die 
tijd dicht.  

http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl/
mailto:diakensteef@gmail.com


Pieckfijn Nieuwsbrief nr. 1   april – mei 2020       Pagina  2 

 

 
Persoonlijk vond ik dit in eerste instantie erg lastig omdat de kerk door de eeuwen heen eigenlijk 
altijd open was in crisissituaties, en we nu ineens de deuren sluiten.  
Alleen als we kijken naar de gemiddelde leeftijd van onze gemeenschap kunnen we er niet omheen 
dat dit vooral mensen zijn die in de risicogroep vallen en waarvoor een besmetting met het virus 
grote gevolgen zou kunnen hebben. Het is daarom goed dat de bisschoppen deze beslissing 
genomen hebben. We weten inmiddels ook dat er parochianen ziek zijn geworden en dat er ook 
parochianen zijn overleden aan het coronavirus, en extra moeilijk voor de nabestaanden, maar ook 
voor de pastores, is dat wij niet op een normale wijze afscheid van hen hebben kunnen nemen. Ook 
de uitvaartliturgie is aangepast op deze crisis. Als pastoraal team hebben wij al met elkaar besloten 
dat, als de kerken weer open mogen, er een grote viering zal zijn waarin speciaal voor deze 
overledenen de mis wordt opgedragen en voor hen gebeden wordt. 
 
We worden allemaal opgeroepen om ons aan te passen naar de huidige situatie en dat valt voor 
velen niet mee. Ik belde met een parochiaan die mij vertelde het gevoel te hebben dat hij ook in de 
2e wereldoorlog had gehad. Dit soort gevoelens komen op moeilijke momenten als dit dan ineens 
weer bovendrijven. En zo zal ieder mens op zijn of haar manier deze tijd anders beleven, en zo zal 
ook ieder mens op zijn of haar manier ongerust zijn over wat de toekomst zal brengen.  
En als één ding zeker is, is het dat die toekomst heel onzeker is. We weten niet wat ons te wachten 
staat en of we überhaupt de draad weer kunnen oppakken waar we gebleven waren. Zo’n 
onzekerheid zou kunnen betekenen dat er mensen zijn die in grote angst leven. Zou het niet mooi 
zijn als we die onzekerheid en die angst kunnen loslaten en er iets positiefs uit proberen te halen? 
Wat als we deze tijd nu eens gebruiken om ons te bezinnen. Nu wij ook meer tijd hebben omdat we 
de deur niet meer uit kunnen, is het goed om ons te bezinnen. Hoe sta ik in het leven? Klopt het 
allemaal nog met wat ik voel en geloof? Hoe was de afgelopen Vastentijd? We hebben door de crisis 
een echt voelbare Vastentijd gehad, heb ik dat ook zo beleefd? Hoe zou ik eigenlijk verder willen als 
de kerk straks weer open is? Hoe is mijn relatie met God eigenlijk? Al dit soort vragen kunnen ons 
nieuwe inzichten geven over hoe wij in verbinding staan met onszelf, met de kerk, en met onze 
Vader die in de hemel zijt. En wellicht brengt dit u meer vragen dan antwoorden. Weet dan, dat u 
ons altijd mag bellen, appen of mailen. U vindt onze gegevens terug in het parochieblad of op de 
website. Ook als u zich eenzaam voelt en even een praatje wil maken met ons, neem gerust contact 
op. Wij zijn op dit moment misschien wel op afstand, maar willen u graag nabij zijn. En weet ook dat 
wij in onze gebeden dagelijks voor u bidden, en wij weten ook dat velen van u voor ons bidden, 
waarvoor wij u heel erg dankbaar zijn.  
Ondanks dat het allemaal moeilijk gaat in deze tijd, zijn wij u niet vergeten. Mag ik u vragen om ook 
voor elkaar te bidden, ook voor de zieken en ook voor de overledenen. Dat de zieken mogen 
genezen en dat de overledenen bij onze barmhartige Vader mogen zijn. Dat zij net als Christus in de 
Paasnacht mogen verrijzen en het eeuwig leven mogen bezitten. En mogen we dan tot slot ook 
bidden voor onszelf. Dat wij gezond mogen blijven en we elkaar straks weer mogen ontmoeten als 
de kerken open mogen. Dat we dan wat aan bezinning hebben gedaan en weer een beetje energie 
hebben opgeladen. Dit is een tijd dat we van de nood een deugd kunnen maken door onszelf 
daarmee te belonen. Nee, daarmee wordt niet alles beter, maar u wel! En dat is wat de kerk, en de 
wereld straks juist nodig heeft. Mensen die zich met frisse moed en energie willen gaan inzetten 
voor kerk en samenleving. Ik wens u daar veel succes mee. 
Namens het pastoraal team wil ik u heel veel sterkte wensen in deze lastige tijd.  
Veel wijsheid ook, maar boven dat alles: Gods zegen! Hou vol! Het ga u goed. 
 
Namens het pastoraal team,    Diaken Steef Lokken 
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Beste Parochianen van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen 
 

De goede week, die met Palmzondag is begonnen, verliep heel anders dan we vele jaren gewend 
waren. De Paasviering moesten we in beslotenheid vieren. De bloeiende tulpenbollen bij de 
Keukenhof kunnen we nu alleen in digitale vorm bekijken. Maar ook in belangrijke mate kunnen we 
elkaar niet ontmoeten in deze tijd. Mensen die ons dierbaar zijn en waar we graag even aandacht 
aan willen geven, een arm om hen heen zouden willen slaan, dat kan nu niet, we moeten afstand 
houden. 
 

De zekerheden van werk, banen, school, vakanties, invulling van de vrije tijd, etc. etc., zijn veelal 
weggevallen. Het gemis hiervan zorgt voor een leegte die moeilijk te vullen is.  
Positief hieraan is dat we elkaar op een andere wijze weten te vinden en ervaren dat we belangrijk 
zijn voor elkaar. Anderen helpen in deze moeilijke periode is van groot belang. Zeker nu deze tijd 
wordt overschaduwd door ziekte, lijden en overlijden. Wij hopen dat u daar met elkaar een weg in 
zult vinden. 
 

In onze berichtgeving hebben we al eerder aangehaald hoe u de parochie kunt bereiken. Wilt u op de 
hoogte gehouden worden van al het nieuws in de Parochie dan kunt u dit lezen op de website: 
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl . Kijk hier dus geregeld op. 
 

U kunt ook een mail sturen naar centraal@rk-npg.nl en doorgeven dat u de nieuwsbrief per mail wilt 
ontvangen. Wilt u dan uw naam en adres opgeven, dan weten wij van wie het mailadres is. Met uw 
mail geeft u dan toestemming om uw mailadres in onze basisadministratie op te nemen. 
 

Het centraal parochie secretariaat (CPS) is beperkt open. Telefonisch of via mail is het wel bereikbaar 
op nummer: 06-51115724. Wordt er niet opgenomen, dan kunt u een boodschap inspreken. U wordt 
dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 
 

De noodtelefoon is te bereiken op nummer 06-30975817 van 8.00 tot 22.00 uur, deze is uitsluitend 
voor aanvragen van een ziekenzalving en bij een overlijden. Ook hier geldt, wordt er niet opgenomen 
dan kunt u een boodschap inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 
 

Op zondagen en andere hoogtijdagen wordt in de Felicitaskerk te Spijkenisse om 9.30 uur een 
eucharistieviering gehouden en uitgezonden. Het pastoraal team gaat om beurten voor in deze 
vieringen. U kunt de vieringen volgen via kerkdienst gemist. Dit is tot 7 dagen terug te zien. U kunt 
kerkdienst gemist bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183#.VeL9Q9Lsn4g . 
 

U kunt ook via de website www.hhnicolaaspieckengezellen.nl  naar uitzending gemist gaan.  
Ga naar Spijkenisse. U ziet dan op het scherm “uitzending gemist” staan met een snelkoppeling erbij. 
Als u deze aanklikt dan kunt u de uitzending ook volgen. 
 

De vertrouwde collectes tijdens de vieringen zijn stil komen te vallen door de corona-situatie. 
Daardoor loopt de parochie veel collectegeld mis.  
 
De geldwerving voor de vastenactie waarbij we aandacht hadden willen geven aan projecten in het 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden ligt stil.   
 

http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl/
mailto:centraal@rk-npg.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183#.VeL9Q9Lsn4g
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Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op 
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website 
www.vastenactie.nl  
 

Ook voor de actie kerkbalans zijn een aantal activiteiten stil komen te vallen doordat men geen risico 
wil nemen en de adviezen opvolgt om binnen te blijven. 
De kosten voor de parochie gaan wel gewoon door. De actie Kerkbalans is in januari van start 
gegaan. Nog niet op alle locaties is hiervoor aandacht gevraagd en hebben medewerkers van onze 
parochie de mogelijkheid gehad om alle activiteiten hiervoor uit te werken. Daarom willen wij ook nu 
uw aandacht vragen voor uw bijdrage aan de parochie. 
 

Uw gift is meer dan welkom. Onderhoud van het kerkgebouw, en ook het pastoraal team, 
missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe dan mee met de 
actie Kerkbalans. Handig is een automatische bijdrage per kwartaal of maand. Dat kunt u eenvoudig 
regelen via uw eigen internetbankieren. Door uw gift kunnen we samen van betekenis zijn en blijven 
voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen. 
 

Het is ook mogelijk om uw kerkbijdrage vast te leggen in een periodieke gift. De parochie is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer u periodiek geeft en dat laat vastleggen in een 
overeenkomst tussen u als gever en de parochie als ANBI, is uw gift fiscaal volledig aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting. Het bedrag moet dan wel 5 jaar achterheen worden overgemaakt. Voor 
informatie over een periodieke gift kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat. 
 

Wilt u meedoen met de collecte en/of kerkbalans dan kunt u uw bijdrage overmaken naar parochie 
HH Nicolaas Pieck en Gezellen o.v.v. “collecte” of “kerkbalans” en de naam van uw kerk of plaats 
erbij vermelden. Dan komt het geld bij uw eigen lokale kerk terecht. 
 

Wilt u uw bijdrage aan de vastenactie liever via de rekening van onze Parochie HH. Nicolaas Pieck en   
nummer gebruiken en daarbij vermelden vastenactie 2020. Alvast hartelijk dank voor uw gift. 
 

 

 Bankrekeningnummer: NL 64 ABNA 0470 4753 07 t.n.v. Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen 
 

 
Als u van uw locatie nieuws heeft of graag een bericht(je) wilt sturen naar de redactie aarzel niet om 
dit via uw lokale Pastoraatgroep aan de redactie van Pieckfijn kenbaar te maken.  
 
Tenslotte willen wij u heel veel sterkte wensen de komende tijd.  
Blijf zoveel mogelijk thuis, denk om uw gezondheid.  
Wij hopen later, wanneer het weer mogelijk is, u in een van onze 6 kerken te mogen begroeten. Dit 
geven wij zoveel mogelijk aan op de website of in een nieuwsbrief. 
 
Het Parochiebestuur 

http://www.vastenactie.nl/

