
Brief van het pastoraal team en het parochiebestuur aan de parochianen

et ingang van zondag 27 november 2022 - het begin van het nieuwe kerkelijk jaar - 
zal het liturgisch rooster op zondag worden aangepast: er zullen minder vieringen 
zijn. Dit zullen in de meeste gevallen wel Eucharistievieringen kunnen zijn.M

Waarom is dit nodig?
Heel in het kort: omdat het pastoraal team, zelfs met assistentie, niet langer het liturgisch rooster 
elke zondag gevuld krijgt. Bovendien staat de viering van de Eucharistie, als bron en hoogtepunt in
het leven van de kerk, onder druk. Dat is een pijnlijke realiteit die wij onder ogen moeten zien. En 
die om maatregelen vraagt. Hoe komt dit?

• Het pastoraal team, dat moet samenwerken in de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen én 
de parochie De Heilige Familie, bestaat nog maar uit drie fulltime leden. Onlangs is op 
beperkte basis een diaken voor een aantal taken ter beschikking gekomen, maar niet elk 
weekend voor de liturgie. Beide parochies hebben samen elf kerken. Er zijn op dit moment 
elk weekend vijf voorgangers nodig.

• Van de priester-assistenten blijft pastor Winkelhuis één weekend in de maand beschikbaar. 
Pater Van der Veer gaat echter vanaf de zomer afbouwen om per eind van het jaar 
afscheid te nemen vanwege zijn gevorderde leeftijd. 
Pastor Froger is maar heel beperkt inzetbaar. 
In de parochie De Heilige Familie is geen enkele priester-assistent beschikbaar. 
Vicaris Van Deelen is als administrator in beide parochies in principe beschikbaar voor de 
zondagsliturgie, maar hij heeft ook verplichtingen vanuit het bisdom, en moet elke zondag 
uit Den Haag komen, hetgeen een forse belasting is.

Alles opgeteld is het pastoraal team, zelfs met de hulp van de beschikbare assistenten, niet meer 
in staat om in alle kerken van beide parochies elke zondag een (Eucharistie)viering te verzorgen. 
We komen altijd tekort. Zelfs de inzet van gebedsleiders en gepensioneerde pastoraal werkers is 
niet meer voldoende om het liturgisch rooster elke zondag opnieuw gevuld te krijgen.

Hoe komen wij hier uit? Alles overwegende is de enige reële mogelijkheid het verminderen van het
aantal voorgangers op zondag: twee in de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen (nu zijn dat er nog 
drie) en twee in de parochie De Heilige Familie. Daardoor ontstaat een liturgisch rooster dat 
voorlopig houdbaar is vanuit het pastoraal team met hulp van de assistenten. In deze opzet zal het
merendeel van de vieringen op zondag een Eucharistieviering kunnen zijn. 

Hoe ziet het liturgisch rooster er vanaf 27 november 2022 uit?
Op zondag: wij hebben gestreefd naar een evenwichtige verdeling in het grote gebied van de parochie:

Een paar keer per jaar is er een 5e zondag in de maand. Dan zullen er alleen vieringen zijn in 
Hoogvliet en Hellevoetsluis.

z.o.z.

Aan de oostkant:
• Onbevlekt Hart van Maria Hoogvliet elke zondag om 9.30
• H. Felicitas Spijkenisse 1e en 3e zondag van de maand om  9.30
• H. Willibrordus Rhoon 2e en 4e zondag van de maand om 11.30

Aan de westkant:
• H. Antonius van Padua Hellevoetsluis elke zondag om 11.30
• Martelaren van Gorcum Brielle 2e en 4e zondag van de maand om  9.30
• H. Jozef Rozenburg 1e en 3e zondag van de maand om 11.30



Zoals u ziet is de ‘late’ viering in de hele parochie op 11.30 gezet. Dat geeft de voorgangers 
voldoende tijd om nog even beschikbaar te zijn voor parochianen na de ‘vroege’ viering. Daarna is 
er dan voldoende tijd voor de reis naar de volgende kerk.

Bijzondere vieringen, zoals en Allerzielen en hoogfeesten zoals Kerstmis en Pasen zullen worden 
gepland al naar gelang de beschikbaarheid van het pastoraal team en assistenten. Er zal niet 
telkens in elke kerk een viering kunnen zijn. Wij zullen proberen dat te voorkomen, of zorgen voor 
een zo goed mogelijke verdeling.

De vieringen op weekdagen blijven voorlopig zoals ze nu zijn.

Een paar belangrijke opmerkingen:
• Voor het bovenstaande liturgisch rooster worden vanuit het pastoraal team de voorgangers 

gepland. Dat zullen vaak de teamleden en priester-assistenten zijn. De gepensioneerde 
pastoraal werkers en gebedsleiders worden door het team ingepland al naar gelang de 
situatie en hun beschikbaarheid. Dit rooster wordt gepubliceerd op de website en in de 
Pieckfijn.

• Als er op zondag in een kerk geen viering is, worden de leden van die 
geloofsgemeenschap allereerst van harte uitgenodigd in een andere kerk om daar samen 
de Eucharistie te vieren. Zo kunnen wij werkelijk verbonden zijn met de Levende Heer als 
“ranken aan de wijnstok” (Joh. 15, 4-5).

• Een kerk waar op zondag geen viering is kan worden opengesteld voor stil gebed of het 
opsteken van een kaars. Eventueel kan een groepje samenkomen voor een gezamenlijk 
gebed, zoals het kerkelijk ochtendgebed. Maar het samen vieren van de Eucharistie 
verdient natuurlijk wel de voorkeur. Hoe dan ook hangt het openstellen van een kerk af van 
de beschikbare vrijwilligers. 

Tot slot
Dit besluit doet ons pijn. Wij hebben er goed over nagedacht en zijn niet over één nacht ijs gegaan.
Maar niets doen kan niet meer. Wij moeten keuzen maken. De kerk leeft immers in de realiteit van 
de wereld erom heen. Daarin is het aantal mensen dat betrokken is bij geloof en kerk sterk 
afgenomen, is er vergrijzing, en kost het steeds meer moeite, of is het zelfs niet meer mogelijk, om 
de vrijwilligers te vinden die alles wat nodig is draaiend houden. Dat zien we als we om ons heen 
kijken, ook in de kring van onze eigen familie en vrienden. Het pastoraal team is heel klein 
geworden en de assistentie neemt af; aanvulling valt niet te verwachten. 

De huidige opbouw van onze parochie en de zes geloofsgemeenschappen maakt dus dat wij 
moeten kiezen. Dat is pijnlijk en verdrietig, maar niet te vermijden. Wat dit zal betekenen voor onze
parochie en kerklocaties in de iets verdere 
toekomst is een vraag waarover we verder na zullen moeten denken. Het lijkt onvermijdelijk dat 
verdere aanpassingen op termijn nodig zullen zijn. Op dit moment is eerst een aanpassing van het 
liturgisch rooster nodig. 

Laten we daarbij nooit vergeten dat wij in alle wisselvalligheden van de tijd altijd en overal 
verbonden zijn met de Levende Heer, die ons verzekert dat “Hij met ons is, alle dagen, zelfs tot 
aan de voleinding der tijden” (Mt. 28, 20).

2 oktober 2022, namens het pastoraal team en bestuur,
A.J. van Deelen, administrator in de parochies ‘Nicolaas Pieck en Gezellen’ en ‘De Heilige Familie’
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