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    Nieuwsbrief no. 3 : Juni – Juli – Aug 2018 
 
Van de Locatieraad Sliedrecht: 
Sliedrecht:  U bent al jaren gewend een nieuwsbrief te krijgen uit de Alblasserwaard West. Met nieuws en het kerkrooster 
van de kerken uit Papendrecht, eerst ook Alblasserdam en Sliedrecht. Het parochiebestuur heeft aangegeven dat iedere 
locatie zijn eigen nieuwsbrief uit moet brengen. Dit vinden we als locaties jammer omdat er binnen de Alblasserwaard op 
vele fronten al jaren samengewerkt wordt. En deze samenwerking is ook iets wat het parochie bestuur graag ziet. Verder 
hebben we in onze regio ook te maken gehad met een kerksluiting. We willen de mensen uit Alblasserdam graag informeren 
over alle activiteiten in deze regio. Daarom krijgt u deze keer twee nieuwsbrieven: 1 van de locatie Sliedrecht en 1 van de 
locatie Papendrecht. Het kan dus betekenen dat u het regio nieuws in twee brieven zult lezen. 
Mocht u maar 1 papieren nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan de Locatieraad. 
Vanaf de volgende nieuwsbrief willen we steeds een werkgroep in het zonnetje zetten, we beginnen dan met een stukje 
over de koffiegroep. 

 
Boottocht ouderen: 
Sliedrecht:  Als u deze nieuwsbrief krijgt dan hebben we met 60 
oudere parochianen (en enkele jongere) genoten van een 
boottocht ter ere van het 100 jarig jubileum. We hopen dat u er 
van genoten heeft. Leuk dat pastor Rob ook mee geweest is. 
 
 
 
Volgende jubileum activiteit: 
Sliedrecht:  Zondag 2 september staat de startviering gepland 
met een activiteit voor de gezinnen. In een speciale nieuwsbrief 
hoort u daar meer over. 
 

Overleden  
Sliedrecht: Overleden parochianen die we via deze nieuwsbrief nog onder de aandacht willen brengen: 
-Mevr. Elly Noels-Classen (geb. 15-10-1933) is overleden op 07-05-2018. 
-mevr. Tanny van Ballegooijen is op 83 jarige leeftijd is overleden.  
Wij bidden dat zij zich geborgen weten in Gods liefde en wensen de nabestaanden Gods zegen en kracht toe om het verlies 
van hun dierbare te dragen. 
 
Ziekenzalving 
Regio: De gemeenschappelijke ziekenzalving  voor de Alblasserwaard zal op zaterdagavond 8 september in 
Sliedrecht plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u in de Solo Dios. 
 
 
Voorstellen Coördinator bezoekwerk Alblasserdam. 
Regio: Mijn naam is Netty Haverkamp-van Zundert. Ik ben de nieuwe coördinator sinds 1 januari 2018.  
Om u een beetje kennis met mij te laten maken zal ik het een en ander vertellen over mij.  
Ik ben 39 jaar getrouwd met Henk, wij hebben een dochter en een zoon, een schoonzoon en 
schoondochter. Wij hebben 3 kleindochters en 1 kleinzoon. Ik ben 25 jaar lid geweest van het  
Fatimakoor waarvan 14 jaar voorzitter. Dit alles natuurlijk in de Fatima kerk te Alblasserdam.  
Nu heb ik de vraag gehad of ik coördinator wilde worden voor de zieken en ouderengroep.  
En dit doe ik dus vanaf januari. Om te laten weten of u graag een bezoekje zou willen van een van onze 
dames, Pastors of de Hostie aan huis zou willen ontvangen, kunt mailen  hahaverkamp@hetnet.nl .  
Dan wil ik dit graag voor u regelen. 
Omdat er in Alblasserdam geen kerk meer is en wij samen zijn gegaan met O.L.V. van Altijddurende 
Bijstand in Sliedrecht,  hebben we  het idee dat er nog mensen zijn die we missen in de kerk, of gewoon  
mensen die een  praatje zouden willen. 
U hoort er allen bij, wij als oud Alblasserdamse parochie mogen elkaar niet loslaten en vergeten. 
Graag wil ik proberen om u over de drempel te krijgen om ook contact met mij op te nemen, zodat we onze groep 
bezoekdames en bezoekjes kunnen uitbreiden en u met beide armen te omarmen, u het veilige gevoel te geven dat u er bij 
hoort en zeker niet bent vergeten. Ik hoor graag van u.  
Ook namens de dames van de bezoekgroep, Coby, Ina, Chris en Rita.   Met Hartelijke groet, Netty Haverkamp  
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De Eerste Heilige Communie in 2019 
Parochie: 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 E. H. Communie.  
De opzet van de voorbereiding op de E.H. 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, vindt plaats op dinsdag 25 september 
om 20:00 uur in de kerk van De Verrezen Christus, Nolensweg 8 in Dordrecht,  waarna de voorbereiding van start gaat. 
Daarom kunt u de kinderen nu al via de website www.katholiekdrechtsteden.nl opgeven voor de E. H. Communie in 2019. 
Daar vindt u ook meer informatie over het te volgen traject. Gelieve geen kinderen mee te nemen op de informatieavond. 
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 t.z.t. 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 
 
Palmpasen 
Regio: Met Palmpasen hebben de kinderen uit onze regio weer Palmpasen stokken gemaakt. Ze waren op Palmzondag te 
gast bij de ouderen in zorgcentrum de Merwelanden in Dordrecht. Ze hebben samen met de ouderen daar een hele mooie 
viering gehad, alle kinderen hadden een taak in de viering en ze deelden de Palmpasen stokken op het einde van de viering  
uit aan de aanwezig ouderen. De kinderen hebben erg hun best gedaan en de ouderen waren blij verrast.  
 

 
 
 
1e Communie 2018 
Regio: De 1e H. Communie viering heeft 15 april jl. plaatsgevonden 
in Sliedrecht.  
De namen van de communicanten zijn (van links naar rechts): 
Jose, Benjamin, Amber, Jorrit, Manouk en Maaike. 
We hopen jullie nog vaak te zien in onze kerken. 
 
 
 
 
 
 
Dodenherdenking 
Sliedrecht: Ter ere van de Dodenherdenking op 4 mei is ook dit jaar weer een gezamenlijke maaltijd gehouden in ons 
kerkzaaltje. Hierbij waren naast parochianen uit onze eigen geloofsgemeenschap parochianen van elders aanwezig, alsmede 
bekenden uit protestantse kerken in Sliedrecht. We kregen een smakelijke 3-gangen 
menu voorgeschoteld, liefdevol bereid door onze eigen vrijwilligers. Na afloop van de 
maaltijd begaven een aantal deelnemers zich te voet naar het raadhuis om zich aan te 
sluiten bij de stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Stationsweg. 
De netto opbrengst van de maaltijd bedroeg € 125 en is geschonken aan het IDC, de 
Interkerkelijke Diaconale Commissie in Sliedrecht. Deze commissie bestaat uit 
afgevaardigden van de Sliedrechtse kerken. Zij heeft tot taak om urgente noodhulp te 
verlenen aan inwoners die niet bij een kerk zijn aangesloten. Via onze Caritas is ook 
onze parochie in deze commissie vertegenwoordigd.  
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Vastenaktie 2018 
Regio: Het Vastenaktieproject voor de zusters van de Heilige Harten van 
Maria en Jozef in Mbala heeft voor de gehele parochie € 9938,00 opgebracht. 
Dit is een heel mooi bedrag waarmee de zusters de allerarmste families in 
Zambia kunnen helpen.  
De opbrengst van de Vastenaktie collectes Sliedrecht was € 1269,12  
De opbrengst van het Fair Trade-ontbijt was € 150,00 
Ook de paaseitjes-actie is succesvol afgerond. Er zijn 300 zakjes paaseitjes verkocht. Deze actie werd door de hele parochie 
heen gehouden.  De netto-opbrengst van de paaseitjes die naar het vastenactieproject is gegaan is: € 242,75 . 
Dank aan allen die op één of andere wijze hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. 
 
 
Verslag van de Adventsaktie 2017 
Regio: Van de Adventsaktie hebben we het volgende bericht ontvangen: 
 
Geachte MOV-groep van de Heilige Theresia van Ávila parochie, 
In de afgelopen Adventsperiode heeft uw parochie meegedaan met de bisschoppelijke Adventsactie en daarbij de keuze 
gemaakt voor het project: “Straatkinderen terug naar huis” van CECYDAR in Rwanda. Door het goede verloop van de 
Adventsactie kon het beloofde bedrag van 70.000 euro voor dit project worden overgemaakt aan CECYDAR. Namens Fidesco 
Nederland, de projectpartner van de Adventsactie, willen wij u daarom heel hartelijk bedanken voor de keuze en inzet voor 
dit project. Graag doen we u hierbij kort verslag van de stand van zaken. In 2017 waren 182 straatkinderen in het centrum 
opgenomen. 90 kinderen daarvan vonden een plek in een familie. Een duidelijke groei ten opzichte van 2016. Bij de andere 
kinderen bleek de thuissituatie te moeilijk voor re-integratie. Deze kinderen verblijven nog in het centrum en er wordt naar 
wegen gezocht om de situatie thuis te verbeteren. In het afgelopen jaar bood CECYDAR financiële steun aan gezinnen die 
een straatkind opnamen. Deze gezinnen, vaak erg arm, hadden behoefte aan voedsel, aan het betalen van verzekeringen of 
de aankoop of reparatie van hun huis. CECYDAR hielp sommige families met het starten van microprojecten (apparatuur 
voor kleine bedrijven, vee, grond..). Bovendien heeft het centrum een programma ontwikkeld om de kinderen betere 
maaltijden aan te bieden door een gebalanceerd dieet. CECYDAR profiteert van 
het eigen agrarisch land zodat zij de kinderen bij elke maaltijd fruit en groenten 
voorzetten. De straatkinderen assisteren bij de maaltijdbereiding daardoor doen 
ze kennis op die ze kunnen gebruiken als ze weer thuis zijn. 
 
Rock Solid 
Regio: Rock Solid voor tieners van 10 tot 15 jaar; samen vertrouwd worden met je geloof, leuke spellen doen en nieuwe 
vriendschappen sluiten! De bijeenkomsten vinden plaats in de OLV v. Altijddurende Bijstand te Sliedrecht op vrijdagavond 
van 19.07 tot 20.48 uur. Alle tieners zijn welkom! Zaterdag 30 juni willen we aansluiten bij de Waterloop in de Antoniuskerk. 
Zaterdag 7 Juli is het slotfeest met als thema: “Broeders en Zusters”. Voor alle uitnodigingen, foto’s etc. is Rock Solid 
Alblasserwaard ook te volgen op Instagram rock.solid.alblasserwaard  of via: www.facebook.com/RockSolidAlblasserwaard 
 
Aangepaste kerkdiensten 
Sliedrecht: Op zondag 17 juni gaat ds. L.W. den Boer voor in de aangepaste kerkdienst voor anders begaafden, Kinderkoor 
Jonge Klanken en Laudate Deum uit Sliedrecht zingen in deze kerkdienst.  
Deze kerkdienst vinden plaats in de Maranathakerk,  Lijsterweg 2 te Sliedrecht, aanvang 14.30 uur.  

Caritas Alblasserwaard 
Op de Caritas-werkgroep kunt u een beroep doen voor ondersteunende en materiële hulp. De leden van de werkgroep zijn: 
Henk van de Graaf en Jan-Willem Vulto. De contactgegevens van de werkgroep Caritas Alblasserwaard zijn: 
caritas.alblasserwaard@pcidrechtsteden.nl  of via 06-43012133.

Misintenties Sliedrecht: 17 juni en 9 sept : Ben van Veldhuizen 
17 juni, 15 juli, 19 aug.: A. Tokmakcija 

 
Inleveren Kopij  
U kunt voor de volgende Solo Dios kopij aanleveren tot uiterlijk 12 augustus via: redactie@katholiekdrechtsteden.nl 
U kunt voor de volgende nieuwsbrief Sliedrecht kopij aanleveren tot 15 augustus: linda.loeve@katholiekdrechtsteden.nl 
Voor de nieuwsbrief Papendrecht kunt u kopij aanleveren via: janneke.booister@katholiekdrechtsteden.nl 
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Door-de-weekse bijeenkomsten&vieringen en ouderenbijeenkomsten 
Sliedrecht: -Elke dinsdagochtend Eucharistieviering om 09.30 uur, met aansluitend koffie drinken.  

-Elke 3e dinsdagochtend van de maand is er ouderenbijeenkomst en koffiedrinken aansluitend aan de  
Eucharistieviering van 09.30 uur. Indien gewenst kan uw vervoer naar de kerk geregeld worden. 
 

Alblasserdam:  In de Alblashof: elke 1e woensdagochtend van de maand om 9.30 uur Eucharistieviering,  
aansluitend is er een ouderen bijeenkomst en koffie drinken:  6 juni en 4 juli en 1 aug 
Indien gewenst kan uw vervoer naar de Alblashof geregeld worden via Coby Kroeze 078 6914128.  

 
Papendrecht: -Iedere woensdagochtend om 10.30 uur Rozenkrans en aansluitend Biddende ouders. 

-Elke donderdagochtend Eucharistieviering om 09.00 uur, met aansluitend koffiedrinken 
-De ouderenvieringen zijn op de 2e donderdag van de maand om 9.00 uur: 14 juni, 12 juli en 9 aug. 2018 


