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Van de redactie

In deze Zevensprong ziet u wat verschillende werkgroepen doen. 
Verslagjes en aankondigingen. U ziet het vieringen rooster, dat er voor 
de tijd van het jaar voor Brielle helaas erg kaal uitziet.
Er staan onderwerpen in die u niet in de Pieckfijn zult zien staan. 
Waarom? Omdat Brielle geen redacteur van de Pieckfijn meer heeft en 
er meestal geen kopij is die samenvalt met de Pieckfijn deadline. Dus 
alle ontvangen kopij gaat in de Zevensprong.

Zalig Pasen

Van de locatieraad (i.o.)

De locatieraad i.o. is versterkt met Izabela Tuk. Zij wordt (voorlopig) het
aanspreekpunt voor het taakveld Liturgie. De personen die zich hier als 
pastoraatsgroep met bezig hielden blijven dit doen in een liturgie-
commissie.
Peter Versaevel heeft tijdens de vergadering van 23 maart laten weten 
“in principe” toe te stemmen om het taakveld Financiën op zich te 
nemen, maar er zijn nog een paar vragen die hij beantwoord wil hebben.
Er is nog een persoon die wil zich bezighouden met het taakveld Omzien
Naar Elkaar, maar zij heeft helaas nog niet gereageerd op de vraag of zij 
hier (onder begeleiding) het aanspreekpunt van wil zijn. 

Opbrengst speciale collecte voor  Oekraïne

Op 6 maart is een door de bisschoppen ingestelde collecte gehouden ten 
bate van Oekraïne. Deze collecte verving de gebruikelijke collecte voor 
gebouwen en het pastoraat. De opbrengst was ruim € 167 in contanten en
ruim € 64 via Givt, bijeengebracht door (slechts) 35 bezoekers.

Versoepelingen van corona-maatregelen

De 1,5 meter afstand is verdwenen, maar de uiterlijke kenmerken ervan 
zijn nog steeds zichtbaar in de kerk.
Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Maar als u zich er 
veiliger door voelt, mag u het uiteraard blijven gebruiken.Het gebruik 
van wijwater bij de deur is nog niet terug, omdat het gebruik ervan een
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 indirect hand-contact betekent en daarmee mogelijk een Corona-
besmetting.
We drinken weer koffie en thee na de viering! Dit gebeurt in de Ten 
Have-zaal. Het is gratis, maar een donatie wordt zeer op prijs gesteld!
Omdat de pandemie nog niet voorbij is, werden bezoekers bij 
binnenkomst nog wel geregistreerd. Deze registratie is m.i. 27 maart 
gestopt omdat de maatregelen zijn opgeheven.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de versoepelingen niet 
moeten worden terug gedraaid!

Einde registratie bij binnenkomst

Hoewel de Corona pandemie nog steeds niet over is, zijn de maatregelen
op moment van schrijven wel opgeheven. 
Hoewel een aantal vaste bezoekers hebben laten weten de registratie 
t.b.v. Corona op prijs te stellen, hebben anderen daar grote moeite mee. 
Dit terwijl de gegevens geheel volgens de privacy-wetgeving na 2 weken
worden vernietigd.
Mocht er nog een melding komen van iemand die een viering bezocht 
heeft, dan zal deze melding worden verspreid via de Mededeling-
mailing. 

Mededeling-mailing

Herhaling is de kracht van reclame, maar kan desondanks irritant zijn. 
Dus u slaat dit artikel waarschijnlijk over omdat u het al heel veel heeft 
zien staan. Alleen heeft slechts een kleine minderheid van de 
Zevensprong-lezers zich voor deze mailing aangemeld. De rest niet, 
wellicht omdat het niet zo nodig hoeft. Maar het is al diverse keren 
voorgekomen dat de mailing ook voor frequente kerkgangers waardevol 
was. Dus: als u nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, 
geef u dan op.. Via deze mailing worden mededelingen verspreid die 
tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door 
komen. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct
door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de 
website.
Als u zich wilt aanmelden voor de “Mededeling” mailing kunt u dat 
doen door een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling
 email” te sturen aan website@rkkerk-brielle  .nl   of u meldt zich aan via
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 onze website. Uiteraard is op de “Mededeling” mailing de AVG 
(“privacy wet”) van toepassing en wordt bcc (blind carbon copy) ofwel 
“niet-openbare ontvangers” gebruikt voor de verzending.

Steun uw eigen kerk financieel

Steun uw eigen kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 
0000 563 140  ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van 
Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun nog steeds hard 
nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

03-4. 09:30  Brielle        (FW) *
10-4. 09:30  Brielle        (LD)  *
14-4. 17:30  Hellevoetsluis        Witte Donderdag
15-4. 15:00  Brielle        (SL)  Kruisweg
15-4. 19:00  Rozenburg              Goede Vrijdag
16-4. 21:00  Hellevoetsluis         Paaswake
17-4. 09:30  Brielle        (PV) *  Pasen
24-4. 09:30  Brielle        (RW) *
* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb      (RW): pastor R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken   (PV): pater P.H. v.d. Veer, ofm.cap.
(BP): em. p.w. mw. B. Poortvliet   (LD): pastoor L. van Deelen
(FW): em. p.w. F. Wijnen               (HS): pastor H. Smulders                
(DOP): Dienst o.l.v. parochiaan
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Kopijdatum voor de Zevensprong van mei

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 april aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl     in Word (.doc of .docx) of OpenDocument 
(.odt). Kopij gestuurd aan het privé email-adres of WhatsApp van de 
redactie wordt als niet-ontvangen beschouwd.
De april editie verschijnt rond 1 mei 2022.

Familieberichten

Overleden:
Dolf Honée uit Oostvoorne op 19-02-2022. 
Wim van Niekerk uit Oostvoorne op 29-03-2022.

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

Verslag 10Age7 van 11 maart

De coronaregels waren versoepeld en we 
konden weer lijfelijk bijeen komen. Joepie 
daar hadden we zin in! We hoopten op een 
avondje ontspannen voor iedereen, maar…. 
een kleine week ervoor was de oorlog in de 
Oekraïne uitgebroken en hield de 
gemoederen overal waar je kwam bezig. 
Wat doet dat met een mens, wat doet dat 

met de jongeren? Weer onzekerheden en iets waar we weinig aan 
kunnen veranderen, maar wel mee te maken
hebben, net als met de corona? Hier hebben we in
het begin van de avond over gesproken en het lied
gezongen “geef ons vrede” 
https://youtu.be/epgjZPNpn0U Dit lied zat al een
paar dagen in mijn hoofd en ook ik zocht een
houvast om niet bang te zijn, iets wat Jezus
herhaaldelijk zegt in het evangelie. Het enige wat
we kunnen doen is bidden en hopen en vertrouwen
op God. Zonder deze hoop zou Jezus voor niets
zijn gestorven aan het kruis en zou Pasen zijn
betekenis verliezen. Wat betekent Pasen en de

5

Wij wensen U een 
Zalig Pasen!
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 Goede week voor de jongeren? Welke associaties roept dat bij ze op? 
Daarmee zijn ze aan de slag gegaan en is er digitaal een kaart ontworpen
om die dit jaar te bezorgen bij mensen die wel een Paasgroet kunnen 
gebruiken, o.a. ouderen, zieken en eenzamen uit onze gemeenschap met 
een palmtakje erbij als teken van medeleven en verbondenheid met 
elkaar vanuit het geloof.

Het einde van de avond sloten we af met Dona 
nobis pacem https://youtu.be/9fhJ6XrZ4jg  te 
zingen, want zingen is tweemaal bidden, in de 
hoop dat de vrede er snel zal komen.
Wil je als jongere ook meedoen bij 10age7 
meld je dan aan! Vrijdag 8 april want dan 
komen we weer bij elkaar in het parochiehuis. 

Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-
15286157 of email naar: jongenoud@rkkerk-
brielle.nl Vermeld naam en leeftijd en wij 
nemen dan contact op. Lukt jou de 
vrijdagavonden niet, of niet iedere maand, of 

wil je bij activiteiten zo nu en dan eens helpen? Geen probleem, laat het 
ons weten. Graag tot ziens. Linda, Huub, Johan en Bartholde

Opgave Eerste Heilige Communie

Het is mogelijk om uw kind op te geven voor de 1e communie en voor 
het vormsel. De 1e communie zal plaatsvinden in de maand oktober
 2022. Hiervoor kunt u uw kind tot uiterlijk 30 juni 2022 opgeven bij het
centraal parochie secretariaat. Opgeven voor de 1e communie kan via dit 
formulier op onze website.

Sam’s Kledingactie gaat weer van start

Na  de  prachtige
opbrengst  van  vorig
najaar  (218  zakken)
gaan  we  in  de  maand
april  opnieuw  kleding
en  schoeisel  inzamelen.
Dit keer is de opbrengst
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Door de 
eindeloze liefde 
van Jezus, tot 

op het kruis, zijn 
we met elkaar 

verbonden.


namens de RK kerkgemeenschap in Brielle, 
brengen wij u een groet en wensen U een 

goede week 

& een Zalig Pasen
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 voor projecten  van Cordaid (Mensen in  Nood) in  Oeganda.  Met uw
steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er
samen met Cordaid voor dat de kinderen na Covid-19 weer terug naar
school gaan of op school blijven. 

U kunt uw nog goede gebruikte kleding en schoeisel op zaterdag 9 april 
tussen 10:00 uur en 12:00 uur inleveren in de Venkelstraat in Brielle 
(tegenover de ingang van de school De Brielse Veste). Wilt u zo 
vriendelijk zijn uw kleding in gesloten plastic zakken aan te bieden?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Lugtenburg, 
tel.nr. 06-189 63 501.

Vastenmaaltijden 2022 groot succes!!

Op het moment van dit schrijven, hebben er al twee vastenmaaltijden 
plaatsgevonden.
Beide maaltijden zijn zeer goed bezocht en we hebben hierdoor al meer 
dan €450 opgehaald voor het project van Bram Poldervaart (Educatie 
Senegal).

Dit jaar vinden de vastenmaaltijden plaats in de kerk van de Vrijzinnige 
gemeente Brielle aan de Kerkstraat. Een heel mooie ruime lokatie waar 
je, in deze tijd van corona, op voldoende afstand van elkaar kunt zitten. 
Inmiddels hebben we al de befaamde pindasoep en wortelsoep mogen 
eten en ook de groentesoep en uiensoep waren een groot succes. 

Tijdens de eerste vastenmaaltijd heeft Bram Poldervaart ons via Zoom 
vanuit Senegal verteld over zijn project Educatie Senegal, waarvoor wij 
dit jaar het geld ophalen. Tijdens de tweede maaltijd was dominee Eibert
Kok aan het woord. De nieuwe dominee van de Protestantse gemeente 
Brielle, vertelde iets over zichzelf en zijn roeping om dominee te wor-
den.

Op 6 april is het alweer onze laatste vastenmaaltijd voor dit jaar. Er staan
dan courgettesoep en kippensoep op het menu. Deze avond vertelt Bart-
holde van der Loos ons over de projecten “vleit voor barmhartigheid” en
“de schoendoos actie”.
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Heb jij ook zin in een gezellige maaltijd met elkaar. Geef je dan op voor 
de laatste vastenmaaltijd. Het inschrijfformulier vind je achter in de 
kerk. Je kunt je ook opgeven via aryanna@herscheid.nl

Tot ziens bij de laatste maaltijd.

Hartelijke groet,
Oecumenische werkgroep Brielle
Janie, Hennie, Irma en Aryanna

Kinderwoorddienst zondag 10 april 

Op 10 april lezen we bij de aanvang van 
de viering het verhaal over de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. Vaak krijgen kinderen 
daar een prominente rol bij. Met hun 
feestelijk versierde Palmpaasstok zijn zij 
onderdeel van deze intocht. 

Als evangelielezing lezen we een groot deel van het lijdensverhaal. 

Over de spiegel wordt een paarse doek gehangen. In veel streken in 
Nederland hing men bij het overlijden van de bewoner van een huis over
iedere spiegel een doek. Ook in de kerk dekt men de beelden af met een 
doek in de vastentijd. Het is dus een teken van rouw.

Givt update maart

Irritatie Givt mededeling
Bij de locatieraad is het dringende verzoek ontvangen om de Givt 
reclame bij de mededelingen aan het eind van een viering niet meer af te 
lezen. Met vond deze volgens zeggen steeds irritanter worden.
Ondanks het feit dat deze reclame nieuwe Givt gebruikers heeft 
opgeleverd is nu afgesproken dat er voor nu mee te stoppen. Als er weer 
aantoonbaar meer bezoekers naar de kerk komen, zal het weer worden 
afgelezen.
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Dus  hoewel er in het begin van deze uitgave al een oproep staat om uw 
kerk financieel te blijven steunen, wordt nog maar eens de QR code van
 de collecte ter ondersteuning van het pastoraat en het onderhoud van de 
gebouwen.

Minimum bedrag van de QR code 
Het minimum bedrag voor het gebruik van een QR code is € 0,25, dus 
via de app kosten in de kerk 1 kaars en 1 missaaltje nu evenveel als met
 contant geld.        

Ter nadere informatie: 
1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever,
 waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de
 opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet
 aan  de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming  (AVG) 
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik
 gemaakt van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn
beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de Givt-organisatie. We
 kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun
 faciliteiten. 
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. 
Hierin wordt helaas (nog) geen onderscheid gemaakt tussen bijv. 
collectes, kaarsen en missaaltjes. Dit is aangegeven bij Givt en wanneer
 dit wel het geval is, zult u dit vanzelf zien uw overzicht. Omdat onze 
parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen 
belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.
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Over de voorkant

Opstanding van Christus en vrouwen bij het 
graf (fresco) door Fra Giovanni Angelico Da 
Fiesole, beter bekend als Fra Angelico (de 
"Engelachtige Broeder") of Beato Angelico 
("Zalige Engelachtige") was een beroemd 
15de-eeuwse schilder-frater in Florence ten 
tijde van de Italiaanse renaissance. Zijn leven 
werd beschreven in Le Vite (Nederlands: De 
Levens) van Giorgio Vasari. Tot zijn bekendste
werken behoren de fresco's die hij maakte in 

het San Marco-klooster te Florence. Hij werd in 1982 zalig verklaard 
door Paus Johannes Paulus II.

Opgeven van misintenties

Via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) kunt u een vrije intentie 
opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een
 formulier waarop u de intentie(s) kunt aangeven en versturen. Hierbij
 wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet 
betalen. Hierbij geldt dat een misintentie gelijk is aan 1 naam. Dus twee 
personen zijn twee misintenties. Als u vragen heeft, horen wij dat graag 
van u.
Misintenties die via de parochiewacht worden opgegeven, worden via
 ditzelfde formulier verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele 
vragen stellen.
U kunt ook via Givt met de Misintenties QR code betalen. U vult het 
formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in 
(aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code. 

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 0181-412 142. Buiten de uren dat  
parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt 
u het antwoordapparaat inspreken. 
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