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Van de redactie
Een paar artikelen staan ook in de Pieckfijn.
Wegens beperkte ruimte in de Pieckfijn kan een deel van de inhoud van
deze uitgave in verkorte vorm in de Pieckfijn Kerst en januari editie
verschijnen en kunnen artikelen daar ontbreken(*).

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn
De december editie van de Zevensprong verschijnt 1 december.
De Kerst en januari editie van de Pieckfijn verschijnt 17 december.

Vrijwilliger(s) tuinonderhoud en stencillen gezocht(*)
Tuinonderhoud
Op dit moment wordt het tuinonderhoud van de achtertuin van het
parochiehuis aan de Nobelstraat uitgevoerd door 2 vrijwilligers die het
werk door hun gevorderde leeftijd willen afbouwen en overdragen aan
een jongere generatie. Om deze reden zoeken we enthousiaste
vrijwilligers die het tuinonderhoud op zich willen nemen.
Stencillen
Ook voor het stencillen zoeken we een enthousiaste vrijwillier.
Voor meer informatie kunnen belangstellenden zich richten tot de
BeheerCommissie via de email: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl. Dan
wordt contact gelegd met de huidige vrijwilligers.

Overleden
Johannes Dirk Zondag * 2-11-1924 † 18-8-2019
Geertruida Elisabeth Francisca Siemensma – Dorscheidt *21-8-1932 †
12-11-2019
Hendrina Wilhelmina Kester – de Kievit * 23-2-1928 † 14-11-2019
Johanna Adriana Maria van den Enden – van Schie * 23-12-1928 † 1511-2019
Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
1-12. 09:30 Brielle

(PV) Pedro Croes, Huub Guffens,
Jan & Carlo Kösters, Jaap Glas,
Olivier Foet, Jopie Grootscholten,
Hans Kneefel
6-12. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
8-12. 09:30 Brielle
(HS) Ludovica Thiel-Erasmus
15-12. 09:30 Brielle
(SL) Bernardo Thiel
22-12. 09:30 Brielle
(RW) Jaap GLas
24-12. 18:30 Brielle
(BP) Gezinsviering
Jopie Grootscholten, Gerard Cuppen,
Adriaan Zevenhoven, Leo v.d. Helm
Jan van de Wiel Robbie van de Wiel
22:00 BK*
(YK) Nachtmis
Remco Hartlief, Harry Linders, Jaap Glas,
To Linders-Kalse, Jeanne Zwinkels-Dingemans
Overleden ouders Dingemans- de Winter
Joop, Corrie en Jan Kroesen
Fam. Verstappen
25-12. 09:30 Brielle
(HS) Hoogfeest van Kerstmis
Theo van der Horst,
Jeanne Zwinkels- Dingemans.
Joep Vanhommerig, Hettie Goos
Joop, Corrie en Jan Kroesen
Fam. Verstappen
29-12. 09:39 Brielle
(SL) Olivier Foet, Adrianus Cornelis Foet,
Wouter Verhaar
31-12. 10:00 Brielle
(XX)
1-1. 11:00 Brielle
(HS)
3-1. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
5-1. 09:30 Brielle
(HS)
BK = Bedevaartskerk
HS: Pastoor H. Smulders
RW: Pastor R. Winkelhuis
SL: diaken S. Lokken
PV: Pater P.H. v.d. Veer ofm. Cap.
XX: Gebedsviering

Kopijdatum voor de Zevensprong van januari 2020
KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 december aan
redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument
(.odt) lettertype Times New Roman. 3

Dagtocht naar het bedevaartsoord Kevelaer op donderdag
10 oktober 2019
Op donderdag 10 oktober 2019 organiseerde de Bisschoppelijke Brielse
Commissie voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in de Bedevaartskerk
in Brielle een dagtocht naar het bedevaartsoord Kevelaer. Dit
bedevaartsoord is ontstaan in 1642 nadat handelsreiziger Hendrich
Busman gehoor had gegeven aan een stem die hem had aangespoord een
kapelletje te bouwen op de plek van een hagelkruis bij het dorp Kevelaer.
Sinds 1647 is de status van Kevelaer als bedevaartsplaats officieel. Het
bedevaartsoord omvat meerdere gebouwen, waaronder het Priesterhuis
uit 1647, de Kaarsenkapel uit 1648, de Genadekapel (verving het
kapelletje van Hendrick Busman; hierin was de koperdruk die in de kapel
centraal stond beter bestand tegen de weersinvloeden) uit 1654, de
Mariabasiliek uit 1864 en het Forum Pax Christi uit 1981.
De dagtocht naar het bedevaartsoord
Kevelaer begon met een Heilige Mis
in de huiskapel van het Priesterhuis. In
de middag volgde een rondleiding
door het bedevaartsoord die van start
ging bij de Genadekapel en voerde
langs de Kaarsenkapel, het Forum Pax
Christi en de Mariabasiliek. Na afloop
van de rondleiding werd bij de
Genadekapel met gebed afscheid
genomen van het bedevaartsoord
Kevelear. Daarna werd de dagtocht
afgesloten met een warme maaltijd
voor alle deelnemers in hotel Alt
Derp. Een uitgebreid verslag met
foto’s van deze dag is gemaakt door
Rien van der Molen en kan
opgevraagd worden per e-mail (rien.vander.molen@hetnet.nl).

Opgave en betaling van misintenties geeft soms
problemen(*)
Het is inmiddels gebleken dat parochianen zonder computer door de
digitalisering in de problemen komen. Niet alleen kunnen zij moeilijk
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misintenties opgeven, ook de betaling levert problemen op. Het is via
een omweg mogelijk om contant te betalen, maar met een van onze
parochianen is nu afgesproken om gebruik te maken van
bankoverschijvingskaarten. Als u dit ook wilt, zorgen wij ervoor dat u
alle benodigde gegevens krijgt, zoals tenaamstelling en het
bankrekeningnummer.
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 via de website op de link klikt, krijgt u een formulier waarop u de
intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe
u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft,
horen wij dat graag van u.
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 uit de overlijdenscollecte.
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.

Kerstviering voor kinderen
Op Kerstavond is er om 18:30 uur een
kerstviering speciaal voor kinderen. Dit jaar zal
deze viering gehouden worden in de kerk in de
Nobelstraat. Het thema is: "Dragers van licht". Wij
zijn door God geroepen om als gelovige, drager
van licht te zijn, net zoals het kindje Jezus is,
waarvan we de geboorte op deze avond vieren. We
willen iedereen vragen om naar deze viering een
kaars mee te nemen. Deze kaarsen zullen later
uitgedeeld worden aan mensen die in de donkere
dagen rond Kerst wel een beetje extra licht kunnen
gebruiken. Doet u met ons mee? 5

CaFE: Catholic Faith Exploration
CaFE biedt een mogelijkheid tot het verkennen en verdiepen van ons
Katholieke Geloof. Gedurende 7 avonden, gestart op 5 november in
Spijkenisse, eindigend op 25 feburari in Brielle. Elke avond begint om
20:00 uur en eindigt tussen 21:30 en 22:00 uur. U kunt zich opgeven via
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl en centraal@rk-npg.nl.

Drie Brielse vormelingen
Op zondag 17 november was er in de kerk van Hoogvliet een plechtige
viering waarbij Mgr. Van den Hende het vormsel heeft toegediend aan
een groep van 19 jongeren. Drie van deze jongeren kwamen uit Brielle,
namelijk: Romée van Dam, Claudia Koelemeijer en Remco den Bakker.
Samen met Ilse Niks en Johan van de Wiel hebben zij zich al vanaf april
voorbereid op deze feestelijke gebeurtenis. We wensen deze jongeren
een gezegende toekomst en hopen samen met hen aan een hartelijke
kerkgemeenschap te mogen bouwen.

Troostrijke Allerzielen
Net als vorig jaar was de kerk open met
Allerzielen op 2 november. Vanaf 14.00 uur
vroegen we aan passanten: "Wilt u een kaarsje
branden voor een dierbare?" Zo verschillend
als de mensen waren, zo verschillend waren
hun reacties. De meesten reageerden zeer
positief en wilden wel een kaarsje opsteken in
de kerk. We zijn de hele dag door steeds
bedankt dat we de mensen deze mogelijkheid
boden. Het was een fijne middag met veel
mooie ontmoetingen. Op deze donkere dag
straalde het licht vanuit de kerk steeds
helderder.Om 19.00 uur was de eucharistieviering van Allerzielen waarin
we speciaal de parochianen herdachten die ons dit jaar zijn komen te
ontvallen. Het was een troostrijke Allerzielen.
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Op de grens van oud naar nieuw
Zoals gewoonlijk hebben wij op 31 december weer een oudejaarsviering;
dit keer echter in een andere vorm, nl. een gebedsviering.
De woord- en communiegroep heeft zijn best gedaan, met name Henny
Zevenhoven, om er een mooie samenkomst van te maken om zo met
elkaar het oude jaar uit te luiden, natuurlijk met afloop weer die heerlijke
oliebollen.
In deze Viering wordt stil gestaan bij Johannes, m.n. de Heilige Brief van
Johannes en uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes. In de overweging zal daar uitgebreid bij stilgestaan
worden.
Dus, met andere woorden, het is de moeite waard om zo met elkaar het
oude jaar af te sluiten en daarna heeft u nog genoeg tijd om thuis de
oliebollen te gaan fabriceren.
Denkt u er wel om; de viering begint om 10:00 uur.

Terugblik van de pastoraatgroep over 2019.
Het was ook dit jaar weer veel passen en meten om alles weer voor
elkaar te krijgen, zodat we weer met zijn allen op de zondagen een
Viering in onze Kerk konden hebben.
Het werk dat Johan ten Berge altijd deed moest natuurlijk weer opgevuld
gaan worden door andere vrijwilligers. Wat Johan allemaal gedaan heeft,
is dan ook verdeeld over de diverse mensen. Ook nieuwe vrijwilligers
konden aan de bak. Hier en daar zijn dan ook wel hiaten geweest, maar,
we hebben het toch gered.
Ilse Niks is met haar enthousiasme in de pastoraatgroep gekomen; Thea
van der molen heeft jammer genoeg zich af moeten melden vanwege te
zware belasting door al haar andere activiteiten.
Maar twee mensen in de pastoraatgroep is toch echt nog te weinig; wij
zien graag parochianen er bij komen die mee willen denken over het wel
en wee van onze Kerk. Het is de bedoeling dat je jouw interesse in een
bepaald aspect van het kerkleven kan inbrengen. De pastoraatgroep is
aanjager en hoeft dus niet altijd de ideeën te gaan uitvoeren, maar wel er
mensen bij betrekken om de ideeën te bespreken en uit te voeren. Zo zijn
er bijvoorbeeld ouders die meehelpen als hun kind zijn/haar 1e Heilige
Commune gaat doen; dat wordt dan aangestuurd vanuit de
pastoraatgroep.
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Mocht je interesse hebben om ook jouw kwaliteiten in te zetten voor de
pastoraatgroep of anders om de boel draaiende te houden, neem dan
contact op met Ilse of Miep of met de mensen van de beheercommissie
Marcel Zijlmans, Johan van de Wiel en Huub van Niekerk. Zij hebben
zich in de Pieckfijn van november aan u voorgesteld. Want wij, de
vrijwilligers, zijn de Kerk. Zonder hen zijn er geen Vieringen, geen
koffiedrinken, geen Heilige Communie, geen ziekenbezoek, noem maar
op wat er allemaal nodig is om Kerk te zijn met elkaar.
DE PASTORAATGROEP WENST EEN IEDER EEN ZALIG
KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND 2020 TOE.

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 onze eigen katholieke gemeenschap.
De rest: Twitter (@rkkerkbrielle) en de mailing blijven Hoewel het
aantal volgers via Twitter er weinig 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.
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Contactpersonen in de kerk HH. Martelaren van Gorcum
Abbenbroek
Brielle
Heenvliet
Oostvoorne
Rockanje
Vierpolders
Zwartewaal

Mevr. W. Venstra
Mevr. I. Geurink
Mevr. E. Dordregter
VACANT
Mevr. M. Wensen
Mevr. M. Janse
Mevr. L. Benne

Molenstraat 18
Reede 135
Donjonstr 30

3216 BL  662 726
3232 CT  413 056
3218 VD  664 084

Abeelstraat 6
3235 VA  402 478
J. Tichelerlaan 35 3237 AR  479 340
Hollemarestraat 72 3238 XJ  663 707

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
parochiewacht aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U
kunt ook bellen naar een van onze pastores.

