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Van de redactie

In verband met de Corona/COVID-19 epidemie heeft de hoofdredactie 
van de Pieckfijn besloten dat er GEEN edities zullen verschijnen voor de
maanden mei en juni. De Zevensprong zal voor zover mogelijk WEL 
blijven verschijnen.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn

De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 mei. 

Praten met de pastoor :
wijziging wegens Corona/COVID-19

Door de grootte van de parochie lukt het de pastoor niet om elke dag in 
Brielle aanwezig te zijn. Toch kunnen wij het ons voorstellen dat u graag
 met hem in gesprek wilt. Wegens de Corona/COVID-19 epidemie kunt 
u de pastoor of een van de pastores (pater Konchenko of diaken Steef 
Lokken) bellen of een email sturen. 

Sacrament van boete en verzoening (de Biecht) – wijziging
wegens Corona / COVID-19

Voor een telefonisch biechtgesprek gelieve u per email een afspraak te 
maken met pas-toor Smulders: pastoor_smulders@rk-npg.nl, of met 
pater Konchenko: jouril@hot-mail.com. 
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

3-4.   10:00 Ommeloop     (HS) GEANNULEERD
5-4.   09:30 Brielle            (HS) To Linders-Kalse en overleden ouders

    Jopie Grootscholten GEANNULEERD
9-4.   19:00 Hellevoetsluis (HS) Witte Donderdag GEANNULEERD
10-4  15:00 Bedevaartskerk (XX) Kruisweg GEANNULEERD
          19:00 Hellevoetsluis (HS) Goede Vrijdag GEANNULEERD
11-4. 21:00 Hellevoetsluis (HS) Paaswake  To Linders-Kalse, 

     Harry Linders, Jaap Glas 
GEANNULEERD

12-4. 09:30  Brielle           (HS) Pasen Overleden ouders Dingemans - 
                                                    de Winter GEANNULEERD
19-4. 09:30  Brielle           (HS) * GEANNULEERD
26-4. 09:30 Brielle           (RW) * GEANNULEERD
1-5.   10:00 Ommeloop    (HS) Eerste Vrijdag viering 
GEANNULEERD
3-5.   09:30 Brielle           (PV) GEANNULEERD

*: bij publicatie geen misintentie bekend

HS: Pastoor H. Smulders RW: Pastor R. Winkelhuis         
SL: diaken S. Lokken WF: Pastor W. Froger                    
PV: Pater P.H. v.d. Veer ofm. Cap. YK: Pater Y. Konchenko, sdb
   

Kopijdatum voor de Zevensprong van mei 2020

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 april aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl     in Word (.doc of .docx) of OpenDocument 
(.odt) lettertype Times New Roman.  

Sams Kledingactie gaat door!

Vele jaren heeft Kees Teuben de 
inzameling van kleding voor Sams 
Kledingactie (voor Mensen in 
Nood) verzorgd. Tweemaal per jaar
was het een vertrouwd beeld op de
3

mailto:redactie@rkkerk-brielle.nl


 zaterdagmorgen aan de Hinder. Een komen en gaan van mensen, die 
overtollige kleding verpakt in vuilniszakken kwamen inleveren. De 
opbrengst van zo’n ochtend inzamelen was altijd weer goed. Aan het 
eind van zo’n ochtend lag er  meestal een berg van 150 tot 200 zakken. 
Inmiddels zijn Kees en zijn gezin echter verhuisd naar Friesland. Omdat 
het hier om een uiterst succesvolle actie ging, zou het zonde zijn als er 
door het vertrek van Kees en zijn gezin een einde aan zou komen. 
Daarom hebben we gezocht naar een alternatieve locatie en deze ook 
gevonden. In overleg met de organisatie van de kledingactie is de 
inzameling verplaatst naar het najaar.
Henk Lugtenburg

Wijziging bij opgave en betaling van misintenties 

Het is ons duidelijk geworden dat parochianen zonder computer door de 
digitalisering bij opgave en betaling in de problemen zijn gekomen. Niet 
alleen kunnen zij moeilijk misintenties opgeven, ook de betaling levert 
problemen op. Het is weer mogelijk om contant te betalen, maar onze 
voorkeur gaat er naar uit dat u gebruik maakt van een 
bankoverschijvingskaart. Dit is nu ook een optie die via onze website 
wordt aangeboden. Alle benodigde gegevens, zoals tenaamstelling en het
bankrekeningnummer, staan daar bij. Deze gegevens staan overigens ook
in het colofon van ons katern in zowel de Pieckfijn als de Zevensprong.
Anderen maken gebruik van familieleden of bekenden om de 
misintenties via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) 
op te geven. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
NIEUW: Binnenkort kunt u ook misintentie(s) aanvragen door een 
briefje met geld in een daarvoor bestemd kistje te doen.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven
zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u 
hiervoor enkele vragen stellen: 
- Naam en datum(s) voor de misintentie (max. 4)
- Naam opgever van de misintentie(s)
- Email adres van de aanvrager. Als u geen email adres heeft, kunt u uw 
contactgegevens achterlaten.
- Eventueel telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
- Betaling via bankrekening OF met een bankoverschrijvingskaart OF uit
de overlijdenscollecte OF meerdere opties indien het laatste saldo
 ontoereikend is.
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Vanwege de lange tijd van ca. 6 weken die ligt tussen de sluitingstijd van
de kopij en de ingangsdatum van de Pieckfijn, is besloten om de 
misintenties alleen in de Zevensprong en op de website te publiceren. 

Vlijt voor barmhartigheid

“Vlijt voor barmhartigheid" is een initiatief ontstaan in
het jaar van barmhartigheid. De groep is nog steeds 
het hele jaar actief met het breien, haken en naaien van
lappendekens, mutsen, wanten, sjaals, etuitjes en tasjes
etc. De gemaakte spullen worden gebruikt voor de 
schoenendoos actie (etuitjes, tasjes, mutsen etc.) de 
grotere spullen afgeleverd bij zendingsprojecten voor 
o.a. Albanië, Oekraïne, Roemenië.
Inmiddels zijn mensen vanuit het hele cluster die hier 
met veel plezier aan deelnemen. De breisters en 
haaksters komen iedere 2e donderdag van de maand 
bijeen in het parochiehuis in Brielle van 10:00 uur tot 

11:45. Foto's zijn te zien via de Algemene fotopagina op de website. 
Mocht u materiaal willen sponsoren voor deze activiteiten, dan kunt u 
deze inleveren bij de parochiewacht of achterin de kerk.

Alle parochianen van Parochie HH. Nicolaas Pieck en
Gezellen:  Naar aanleiding van het corona-virus

Datum: 25-3-2020

Beste parochianen,
Van Aswoensdag tot .............
Met Aswoensdag zijn wij de Veertigdagentijd ingetrokken. Het 
ontvangen van de as op die dag betekent dat wij mensen de eigen 
broosheid en sterfelijkheid erkennen die door Gods barmhartigheid 
verlost moeten worden.
De dagelijkse realiteit heeft in deze vastenperiode door de verspreiding 
van het corona-virus een niet eerder gekende dimensie gekregen.
Het is crisis.
De samenleving en het geloofsleven in onze parochie dreigen verlamd te 
raken: gesloten scholen, horeca en kerken trekken de deuren dicht, lege
 schappen in de supermarkt, bijna al de afspraken zijn afgezegd en het is
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 onheilspellend, haast doodstil op straat.
Ook in Hoogvliet, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en 
Rhoon. En overvolle ziekenhuizen moeten patiënten in quarantaine 
leggen. We zijn noodgedwongen op afstand geplaatst van wie we juist nu
zo nabij willen zijn.
Het lijkt alsof God ook op afstand is gekomen. Maar... “ze zeggen dat je 
in Wuhan na zoveel jaren van lawaai de vogels weer kan horen zingen. 
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust de lucht niet langer 
stijf staat van de smog maar blauw en grijs en helder is, ..” En dat talrijke
initiatieven opbloeien van jong en oud die elkaar helpen, en de hoop 
levend houden, die de gordijnen niet dicht trekken voor mensen die aan 
huis gebonden zijn.
Om een vleugje lente toch binnen te laten, voor wie dreigt te 
vereenzamen of een dierbare nu moet missen. Daarin wordt Gods liefde 
zichtbaar.
Zo worden we, op weg naar Pasen, misschien nog met wat as op ons 
voorhoofd, opgeroepen om de ontstane crisis tegemoet te treden met 
saamhorigheid en gezamenlijk gebed, in plaats van met angst.
Om - voorbij vrees en afstand – onze hoop te blijven stellen in de liefde 
van God. In het vertrouwen dat de Heer onze harten omvormt, van 
Aswoensdag naar de vroege Paas-morgen.
Aangezien er de komende tijd, ook in onze parochie Nicolaas Pieck en 
Gezellen geen publieke vieringen zullen zijn (niet in het weekend en ook
niet op de weekdagen; dus ook geen 1 e Heilige Communie etc.) heeft 
het Pastorale Team samen met het Parochie Bestuur besloten, op gezette
 tijden besloten vieringen vanuit de Felicitaskerk te Spijkenisse uit te 
zenden, o.a. een boeteviering op maandag 6 april.
Zie daarvoor www.kerkdienstgemist.nl.
De link hiervoor vindt u op de website van HH. Nicolaas Pieck en 
Gezellen Parochie.nl. U klikt op Spijkenisse en u komt dan op de site van
de Felicitaskerk.
Daar staat een link die u moet aanklikken. Dit is een snelkoppeling. Bij 
deze link kunt u tot 7 dagen terug de eucharistieviering van onze 
parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen, vanuit de Felicitaskerk 
terugzien.
De navolgende informatie is verder ook voor u van belang:
Al onze kerkgebouwen zijn voorlopig, uit bescherming van elkaar en 
onze vrijwilligers, dicht tot 1 juni a.s. Wij volgen hierbij het beleid van 
de overheid en het RIVM. Een gebed en/of een kaarsje aansteken is ook
 thuis heel passend.
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Heeft u behoefte aan een Pastoraal woord dan kunt u bellen met een van 
onze pastores of een email sturen. Zie daarvoor ons parochie blad 
Pieckfijn. o.a. diaken Steef Lokken 06-333 858 75.
Voor een telefonisch biechtgesprek gelieve u per email een afspraak te 
maken met pastoor Smulders : pastoor_smulders@rk-npg.nl , of met 
pater Konchenko: jouril@hotmail.com.
Heeft of weet u iemand die in het ziekenhuis, verpleeghuis of 
verzorgingshuis ligt en graag iemand van het Pastorale team wil spreken,
dan kunt u dit laten weten bij de kerklocatie waar de parochiaan woont.
Wilt u een ziekenzalving of uitvaart regelen dan gelieve het 
noodnummer te bellen.
Het nummer is: 06-309 758 17. Dit nummer is van 8.00 uur tot 22.00 uur
te bereiken.
Wordt er niet direct opgenomen dan kunt u een boodschap inspreken, u 
wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Op het moment is het alleen mogelijk een plechtige absoute te geven op 
de begraafplaats waar niet te veel mensen tegelijk aanwezig mogen zijn.
De berichtgeving gaat nu heel snel en voor u het weet is het achterhaald. 
Op de website van www.HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie.nl 
wordt goed bijgehouden en daar zal telkens het laatste nieuws bekend 
worden gemaakt. Bekijk deze site dus regelmatig.
Het Pastorale team en Parochiebestuur wensen u allen heel veel sterkte 
toe de komende tijd. Wij bidden voor diegenen die overleden zijn en 
diegenen die ondraaglijk lijden onder de gevolgen van dit virus. Dat 
ieder elkaar troost mag geven in deze moeilijke tijd. Dit kan op zoveel 
verschillende manieren ook vanuit huis. Kijk naar elkaar om !
Namens het Pastoraal team en het Parochiebestuur
Pastoor J.C.F.M. Smulders

Nederlandse bisschoppen: Update inzake coronavirus 
(26 maart 2020)

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 
23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar 
hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over
 genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en 
in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 
(II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het
 verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.
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Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen 
gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten:

• Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren 
• Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt 

noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere 
gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op 
gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met 
ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze 
vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de 
voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden 
gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan 
zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten 
de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om 
het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden) 

• De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen 
voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de 
voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de
overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, 
hygiëne en gezondheid 

• Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de 
Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van 
Covid-19 (II)’. Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit 
decreet. 

Uitvaarten en huwelijken 

Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten 
van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en 
levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en 
huwelijksvieringen plaats vinden in aanwezigheid van maximaal 29

 personen.

De bisschoppen hebben het volgende besloten:
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• Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein 
mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier 
gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en 
hygiëne. 

• De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden 
uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve 
meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de 
communie onveilig kan zijn. 

‘We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen’ 

Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de
bisschoppen niet toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een
mogelijkheid met maximaal 29 aanwezigen. ‘We beseffen dat dit laatste 
voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk 
besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus 
nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen 
behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van 
besmetting van mensen worden.”

De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de 
noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen 
samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vaticaanse decreet 
van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn 
om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te 
ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en 
begrip voor elkaar verbonden te blijven.

Mochten nieuwe maatregelen van de overheid reden geven om deze 
kerkelijke maatregelen te heroverwegen, dan volgt verdere 
berichtgeving. Parochies kunnen met aanvullende vragen contact 
opnemen met het eigen bisdom.
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Familieberichten

Overleden:Conradus Johannes Olsthoorn. Overleden: 24-3-2020. 
Uitvaart was op 27-3-2020 in besloten kring wegens Corona / COVID-
19.

Laatste nieuws via mailing, Twitter en facebook

In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat al sinds een jaar een 
“advertentie” voor de Mededeling-mailing. 
Sinds de opzet van onze facebook pagina (Rkkerk Brielle) is gewijzigd 
zijn er steeds meer die ons weten te vinden, en niet alleen uit Brielle en 
niet alleen vanuit de katholieke gemeenschap. 
Twitter (@rkkerkbrielle) en de mailing blijven. Hoewel het aantal 
volgers via Twitter erg laag is ten opzichte van facebook en de 
“Mededeling” mailing, wordt het door de RK Kerk veel gebruikt. Dus 
ook wij blijven Twitter gebruiken.
De berichten hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar 
het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Het emailadres van de website is website@rkkerk-brielle.nl. Dus 
als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u
 dat alsnog doen. Dan stuurt u een email met de aanhef “Aanmelding
 Mededeling email” of u meldt zich aan via onze website 
www.rkkerkbrielle.nl. Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze 
AVG van toepassing en wordt bcc gebruikt voor de verzending.
Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen?
Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om 
emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen. 

Contactpersonen in de kerk HH. Martelaren van Gorcum
Abbenbroek   Mevr. W. Venstra      Molenstraat 18         3216 BL   662 726
Brielle             Mevr. I. Geurink        Reede 135              3232 CT   413 056
Heenvliet        Mevr. E. Dordregter   Donjonstr 30            3218 VD  664 084 
Oostvoorne     VACANT
Rockanje        Mevr. M. Wensen      Abeelstraat 6           3235 VA   402 478
Vierpolders    Mevr. M. Janse          J. Tichelerlaan 35     3237 AR   479 340
Zwartewaal    Mevr. L. Benne         Hollemarestraat 72   3238 XJ    663 707

10

mailto:website@rkkerk-brielle
http://www.rkkerkbrielle.nl/
mailto:website@rkkerk-brielle.nl
https://twitter.com/rkkerkbrielle
https://www.facebook.com/RK-Kerk-Brielle-2100335980020377/


Langskomen of contact?
Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u
om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of 
contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 
416 291  en met het parochiehuis 412 142. Buiten de uren dat  parochie- 
wacht aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken.  U kunt ook 
bellen naar een van onze pastores. 
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