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Rozenkrans bidden in de maand mei 
In de meimaand zal elke dinsdag om 19.45 uur in onze kerk de rozenkrans 
worden gebeden. 
De data zijn : 1, 8, 15, 22 en 29 mei 
2018. 
Bloemen zijn altijd welkom. 

Ini Koot 
 

 
 
 
 
 

Op 28 maart jl. is op 73-jarige leeftijd na een ziekteperiode van 
ruim vier jaar overleden 

Berry Mulder 
Sinds 1980 was hij een zeer betrokken vrijwilliger binnen onze 
Nicolaasgemeenschap. 
Hij was hoofdkoster sinds augustus 2003. Hij volgde toen onze 
eerste koster Jan Sigon op. Voor het toenmalige 
Volwassenenkoor (voorloper van het Nicolaaskoor) verzorgde 
hij samen met zijn vrouw Jopie vele jaren de 
volwassenenliturgie. De activiteiten- en feestcommissie kon 
jaren op zijn inbreng rekenen. Ook verleende hij altijd zijn 
medewerking aan de doemiddag voor de kinderen rond 
Kerstmis. Sinds het begin van het inzamelen van het oud papier 
droeg hij menig jaar zijn steentje bij. Ongeveer dertien jaar 
hield hij van de H.Nicolaaskerk het vrijwilligersbestand bij en 
zette het belangrijke ledenbestand ‘Navision’ op de rails. 
Gedurende het bestaan van de Jacobus de Meerdere-parochie 
(kerken van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht) werkte hij 
tevens mee aan de ledenlijst en de kerkbalans van de 
H.Hartkerk. 
Wij verliezen in hem een fijne, zeer betrokken parochiaan. Wij 
wensen zijn gezin veel sterkte met dit grote verlies. 
 

Leon Nühn, namens Locatieraad 

 
 
 
 
 
 

 

Nummer 53 

mei 2018 

Familiekroniek  

Overleden 
- Gijsbertus Johannes Maria Mulder (Berry)  
   geboren  3-5-1945, overleden 28-3-2018. 
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Vastenactie 2018 
Namens de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria bedanken wij u voor uw gebed, bijdragen, hulp en 
deelname aan de activiteiten ten behoeve van Aids-patiënten in Mbala in Zambia. 
De opbrengst van de extra vastencollecte en de vastenmaaltijd was in onze kerk € 1.056,67. Dit is zonder de 
parochiebrede actie van de verkoop van de paaseitjes. Deze actie heeft € 242,75 opgebracht. 
Bij de loterij zijn in onze kerk vier (nog niet afgehaalde) prijzen gevallen. De winnende nummers zijn:  
207, 281, 297 en 301. De prijzen liggen in de kerk. U kunt dit navragen bij een van de MOV-leden.  
 

* * * * * 

Adventsactie 2016 / 2017 
Met de Adventsactie 2017 voor de straatkinderen in Rwanda is in Nederland € 70.000 opgehaald. Hierdoor zijn er 
in 2017 182 kinderen in het centrum opgevangen en 90 kinderen hebben met steun van het Centrum een plek 
gevonden bij familie. Helaas is er voor de andere kinderen geen stabiele plek gevonden. Zij blijven in het centrum. 
De gezinnen die de kinderen opvangen, helpt Cecydar met voedsel, huisvesting en met het opzetten van 
microprojecten om zelfvoorzienend te worden. Daarnaast is er een programma ontwikkeld om de kinderen betere 
maaltijden te geven. Zij krijgen nu bij iedere maaltijd groente of fruit. Door de kinderen te betrekken bij dit project 
krijgen zij kennis van gezonde voeding, die ze of bij hun opvanggezin of later in hun leven kunnen gebruiken. 
Met uw steun wordt nu de huisvesting uitgebreid zodat er meer kinderen kunnen worden opgevangen. Ook zijn er 
twee auto’s aangeschaft, om gerichter naar overgebleven familieleden te kunnen zoeken, die de kinderen een thuis 
kunnen geven. 
Met uw steun is dat alles mogelijk. Dank daarvoor namens alle geholpen kinderen. 
 

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede 

 
Opbrengst Actie Kerkbalans 
Wij willen u graag het resultaat van de Actie Kerkbalans van onze H. Nicolaas kenbaar maken. 
Het bedrag ontvangen in 2017 was 33.899,-- 
De toezegging voor 2018 bedraagt op dit moment: € 32.783,--. 
Wij danken alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om dit resultaat te bereiken. 
En wij danken u hartelijk voor uw toezeggingen. Onze gemeenschap kan niet zonder uw bijdrage. 

De locatieraad 
 

De Eerste Heilige Communie in 2019 
De voorbereiding is bestemd voor kinderen die in september 2018 in groep 4 t/m groep 7 van de basisschool zitten. 
Kinderen die dan in groep 8 zitten en hun Eerste Communie nog willen doen, gaan mee in het Vormselproject, 
waarbij ze ook voorbereid worden op de Eerste Heilige Communie.  
 
De opzet van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is veranderd. 
We starten niet pas in januari, maar in het begin van het nieuwe schooljaar en volgen zo het liturgisch jaar.  
De gezamenlijke informatieavond zal al in september plaatsvinden, waarna de voorbereiding van start gaat. 
Daarom kunt u de kinderen al vanaf 1 mei a.s. via de website www.katholiekdrechtsteden.nl opgeven voor de 
Eerste Heilige Communie in 2019. Daar vindt u ook meer informatie over het te volgen traject. 
 
De locaties van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen 
zijn op dit ogenblik nog niet bekend. U wordt hierover te zijner tijd nog nader geïnformeerd. 
 
Op de startpagina vindt u direct een link naar het informatie- en aanmeldingsformulier. 
Als u hulp nodig heeft bij het invullen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat:  
telefoon (078) 613 63 90 op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur. 
Graag aanmelden vóór september 2018 (doch uiterlijk op de informatieavond). 
Eventueel kunt u gebruik maken van de aanmeldingsformulieren die in onze locaties achter in de kerk klaarliggen. 
 

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
 

http://www.katholiekdrechtsteden.nl/
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Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Annelies Osseforth 

is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Al bijna 30 jaar zet zij zich in voor de Rooms-Katholieke kerk 

in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Naast veel 

organisatorische taken gaat haar hart vooral uit naar de 

pastorale zorg voor ouderen, zieken en mensen die eenzaam 

zijn. Zij coördineert alle bezoeken en schoolt de vrijwilligers. 

Haar maatschappelijke betrokkenheid toonde zij ook bij haar 

inzet voor het WonenLerenZorg traject in Gemeente 

Gorinchem. Als coördinator activiteiten en contacten spande 

zij zich in om de jongeren van het Gymnasium 

Camphusianum, omwonende senioren en maatschappelijke 

partners dichter tot elkaar te brengen. Ook organiseerde zij 

de maatschappelijke stages op dit gymnasium. 

Uit: facebookpagina Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 

 

Wij feliciteren Annelies van harte 

met deze onderscheiding.  

de Locatieraad 

 

Zaalreservering 
Wilt u op een bepaalde datum gebruik maken van een zaal, dan kunt u zich in verbinding stellen met Dick de Wit 
via telefoonnummer 06-38898489 of mailen naar lr.nicolaas@katholiekdrechtsteden.nl 

 

Denk aan onze zieken 
In de hal van de kerk hangt een prikbord waarop we zieken binnen Hendrik-Ido-Ambacht vermelden.  
We hebben hierbij ieders hulp nodig om zieken aan de Contactgroep Van Harte te melden.  
Dat het bord vaak leeg is betekent niet dat er zo weinig zieken zijn, maar we hebben ervoor gekozen op 
dat zichtbare prikbord alleen zieken te vermelden met hun eigen toestemming of die van familieleden. 
U begrijpt dat niet iedereen dat wil en dat respecteren we. Er wordt hun dus eerst netjes gevraagd. 
U wordt daarom vriendelijk verzocht een zieke te melden. Dit kunt u doen bij Annelies Osseforth.  
Help ons onze zieken thuis of in het ziekenhuis niet te vergeten. Liever tien telefoontjes over dezelfde 
persoon, dan dat men zich vergeten voelt. 
Contactgroep Van Harte: 
Ria Blom, Anne-Rose van der Zwet, Karel van de Berg, Tanja Talen, Alie Bremmert,         
Coördinator Annelies Osseforth 06-17258615 a.osseforth@hotmail.com 

 

Vervoer naar de H.Nicolaaskerk 
Bent u slecht ter been of om welke reden dan ook 

niet in de gelegenheid om zelfstandig naar een viering in de kerk te komen? 
Schroom dan niet en doe een beroep op ons voor vervoer. 

U kunt op vrijdag tot 19.00 uur bellen met mevr. L. Nühn tel. 681 60 64 of 06 1235 4439.  

 

Informatie voor de nieuwsbrief 
Heeft u ook informatie waarvan u vindt dat die op korte termijn bij de parochianen moet zijn, neem dan 
contact op met een van de leden van de locatieraad, die kan u informeren over het tijdstip van het 
uitbrengen van een volgende nieuwsbrief. 
Voor het aan- of afmelden van deze nieuwsbrief liggen er formulieren op de leestafel in de kerk. 

https://www.facebook.com/gemeentegorinchem/?fref=mentions
https://www.facebook.com/gemeentegorinchem/?fref=mentions
https://www.facebook.com/dirkcamphuysen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/dirkcamphuysen/?fref=mentions
mailto:a.osseforth@hotmail.com

