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Van de redactie

In 2021 zult u merken dat parochieblad Pieckfijn minder vaak gaat 
verschijnen. Er zullen maar liefst 4 dubbel-edities zijn. Dit houdt 
overigens geen dikkere Pieckfijn in! Met hetzelfde aantal pagina’s 
betekent dit dus niet alleen minder, maar ook verouderende informatie.

De Zevensprong zal onverminderd blijven verschijnen, want het 
leven gaat door, hopelijk zonder of met minder Corona!

Wilt u vaker dan 1 x per maand (of straks 1 x per 2 maanden) nieuws van
de kerk in Brielle? Geef u dan op voor de Mededeling-mailing via  
website@rkkerk-brielle.nl. Zie ook het laatste artikel in deze uitgave.

De twee-wekelijkse Nieuwsbrief die via email wordt v\erspeid, wordt 
verzorgd door Ilse Schoof van de PastoraatsGroep en staat los van de 
Zevensprong, Pieckfijn of Mededeling-mailing. Als u klachten of 
opmerkingen heeft over deze Nieuwsbrief, moet u deze richten aan 
nieuwsbrief@rkkerk-brielle.nl, niet aan redactie@rkkerk-brielle.nl. Bij 
voorbaat dank.

Rest mij, als redactie van de website en Zevensprong en redacteur van de
Pieckfijn, u een Zalig Kerstfeest toe te wensen en de hoop uit te spreken 
dat wij spoedig verlost zullen zijn van het Corona virus.

Huub van Niekerk
Redactie Zevensprong (en Pieckfijn)

Steun uw kerk

Steun uw 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 hard nodig! Minimale donatie 
via Givt is € 0,25
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Kopijdatum voor de Zevensprong van januari 2021

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 december aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl     in Word (.doc of .docx) of OpenDocument 
(.odt). Kopij gestuurd aan rkkerkbrielle@chello.nl of aan het prive email-
adres van de redactie wordt als niet-ontvangen beschouwd.
De januari editie verschijnt rond 1 januari 2021.

Kerstvieringen tijdens Corona

Helaas zijn we nog niet van het Corona-virus verlost. En zoals het er nu 
naar uit ziet, zal dit ook tijdens de Kerstdagen zo zijn. Op 20 november 
hebben de PastoraatsGroepen, het ParochieBestuur en het Pastoraal 
Team een voorlopig vieringenschema gemaakt voor de 6 kerken in onze 
parochie. Hierbij is ook de beslissing genomen dat er, zoals vanaf 14 
oktober al geldt, slechts ca. 30 bezoekers mogen zijn en dat er geen 
samenzang is. Reserveren is verplicht. Wie niet reserveert, heeft geen 
toegang. Voor Brielle zal waarschijnlijk de traditionele Gezinsviering 
van 19:00 uur komen te vervallen en  het Hoogfeest zal waarschijnlijk 
een Woord- en Communie viering zijn. Misschien dat op 24 december ‘s 
middags een viering of bijeenkomst zal wordt gehouden voor de 
kinderen met hun ouders. Mocht dit doorgaan, dan zal ook hiervoor een 
reserveringsplicht gelden voor ouders en kinderen (iedereen telt mee) 
met ook een maximum van ca. 30 bezoekers. Op 8 december komt de 
overheid met meer nieuws en op 10 december zal in onze parochieverder
overlegd worden. Mocht er nieuwe informatie zijn, dan zal dit bekend 
gemaakt worden op onze website en worden verspreid via de 
Mededeling- mailing, twitter en facebook. Ook zal de Zevensprong dan 
opnieuw worden uitgebracht. U kunt zich voor de Mededeling- en 
Zevensprong mailings aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

In de Ommeloop zijn wegens de Corona/COVID-19 epidemie voorlopig 
GEEN Eerste Vrijdag vieringen.

Het parochiebestuur heeft besloten om gedurende de lockdown ALLE 
vieringen alleen via digitale stream 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse aan te
bieden. Onze kerk is per direct t/m 19 januari gesloten. De misintenties 
zullen worden doorgegeven aan de kerk in Spijkenisse. Dit is helaas geen
garantie dat ze zullen worden gelezen.

6-12.   09:30  Brielle       (YK) Jopie Grootscholten
13-12. 09:30  Brielle       (NL) Ted v.d. Heijde
20-12. 09:30  Brielle       (YK) António Reis de Azevedo DIGITAAL
24-12. 20:00  Brielle         (    ) Kerstmis Gezinsviering DIGITAAL

Gerard Cuppen, Marja Moll, 
                                                      Jopie Grootscholten
24-12.  22:00 Brielle        (PV) Nachtmis ** DIGITAAL

Overleden ouders Johannes van 
Overbeek en Agnes van Overbeek-van 
Rosmalen, Wouter Verhaar,

                                                       overleden ouders Dingemans- de         
                                                       Winter, Marja Moll, Bep Petersen
25-12. 09:30 Brielle         (NL) Hoogfeest van Kerstmis  DIGITAAL

Overleden ouders Dingemans-de 
Winter

27-12 09:30 Brielle           (RW)  Feest Heilige Familie  DIGITAAL
31-12 09:30 Brielle           (??)  VERVALLEN
01-12 11:00 Brielle           (??)  VERVALLEN

* Geen misintenties bekend bij publicatie
** Reserveren verplicht, zonder reserveren GEEN toegang.

(LB): pastor mw. L. Beenhakker    (NL): pastor N. Langstraat            
(YK): pater Y. Konchenko, sdb      (RW): pr. R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken   (PV): pater P.H. v.d. Veer, ofm.cap.
(DOP): Dienst o.l.v. Parochiaan     (BP): em. pastor B. Poortvliet
(WF): em. pastoor W. Froger
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10Age7: bijeenkomst tijdens Corona

Op 13 november was het weer tijd voor een bijeenkomst van 10Age7. De
tweede na de zomervakantie, want de bijeenkomst van september mocht 
nog. In oktober was alles zo onzeker dat de leiding de bijeenkomst 
besloot af te gelasten. Maar, als je de jongeren toch betrokken wil 
houden, hoe doe je dat als je maar met 4 mensen bij elkaar mag komen 
en er zijn 4 leiders en 9 jongeren? Dan ga je dus via internet. Wij hebben 
gebruik gemaakt via Zoom, een digitale manier van bijelkaar komen. De 
een op de pc, een ander via zijn of haar mobieltje. En iedereen vanaf 
huis. Er deden in totaal 5 jongeren en 3 leiders mee.
Er werd gesproken over hoe iedereen nu werkte of hoe het met school of 
de studie ging. De meesten misten ook de sport.
Daarna werd gesproken over Diaconaction. Hier heeft 10Age7 al jaren 
aan meegedaan, maar wat doen we nu en hoe? Bij ouderen langsgaan bij 
de Plantage kan nu niet. Er is een idee naar voren gekomen die verder zal
worden uitgewerkt .

Corona contact

Met de jongeren komen we de afgelopen maanden niet bij elkaar 
om geen onnodig risico te vormen vóór elkaar. Dit heeft ons tijdens
een zoom meeting, dit is een digitale groepsvergadering met geluid
en beeld, doen beseffen dat we de echte ontmoeting missen. We 
missen u als parochiaan om bijvoorbeeld iets voor te doen tijdens 
een viering of om een filmavond voor te organiseren. We missen 
op de zondag veel bekende gezichten, waarvan we niet eens 
iedereen bij naam kennen! Wij vragen ons af of dit andersom ook 
zo is? Zou u het leuk vinden een berichtje, telefoontje of kaartje te 
krijgen van een jongere van 10age7 of van een medeparochiaan? 
Of wilt u dat we op zondag een kaarsje voor u branden? Laat ons 
dit dan weten, misschien dat het helpt om hoop te houden en te 
weten dat wij aan u denken. Wij hopen dat er gauw goede 
vooruitzichten komen en dat het goed met u gaat. Bij deze alvast 
een groet van ons: de jongeren en leiding van 10age7. Reageren 
kan per mail via pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl een telefoontje 
naar de parochiewacht (0181- 412142 ma -do 10- 11.30) of een app
of telefoontje naar Bartholde vd Loos 06-15286157
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Schoenendoos actie

Met 'De schoenendoos actie'  hebben we in totaal 91 dozen kunnen 
vullen. Een geweldig resultaat.! Alle helpers en gulle gevers 
hartelijk bedankt, zo zie je maar dat we met elkaar véél kunnen 
bereiken, zelfs in coronatijd. De dozen gaan naar Lesbos. We gaan 
weer spulletjes sparen voor volgend jaar, u kunt dus blijven 
meehelpen, de voorraad is grotendeels op en dat was tenslotte ook 
de bedoeling!

Petje af...

voor al onze “oudere” medemens in deze Coronatijd. Zij houden zichzelf
in quarantaine om natuurlijk zelf niet ziek te worden, maar ook om geen 
besmettingsbron te vormen voor anderen. Maar gepokt en gemazeld door
het leven slaan zij zich er door heen. “Het is niet leuk, maar het is niet 
anders”.
Dus hoezo kwetsbare ouderen. Lichamelijk misschien, maar geestelijk? 
We kunnen eigenlijk best stellen dat onze ouderen zich geestelijk sterk 
opstellen. Zij offeren zich op door zelf in isolatie te gaan. Een meneer 
reageerde in een krant door te zeggen: “laten jullie maar eerst de jongere 
generatie inenten, want zij zijn nodig om de economie weer op poten te 
zetten. Wij kunnen nog wel even wachten”.
Daar kun je diep van onder de indruk raken en er een voorbeeld aan 
nemen.
Maar wat doen wij als Kerk voor onze oudgedienden? Kunnen wij hen 
op onze manier een lichtje geven, zeker in deze donkere tijd met het 
Feest van het Licht in het vooruitzicht?
Als pastoraatsgroep willen we ons graag aansluiten bij het stukje van 
Bartholde over de inzet van onze jongeren voor de oudere generatie. 
Maar dat betekent niet dat deze actie alleen bedoeld is voor onze jeugd, 
maar ook aan de volwassenen vragen wij om uw steentje bij te dragen 
door u op te geven via pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl of via de 
parochiewacht, telefoon 0181-412142. Het hoeft niet zoveel tijd te 
kosten, want u kunt  bijvoorbeeld een kaart  sturen. Een telefoonge- 
sprek of een bezoek brengen zijn ook mogelijkheden. Het is allemaal van
veel waarde. Het gaat om het gevoel dat je er nog bij mag horen. Maar 
wel alles in afspraak en met respect voor de wensen van onze “oudere” 
parochianen. 
Wij horen graag van u!                   6
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Dank

Jarenlang hebben Corrie Verbrugge,  Herma  Stricker en Henny 
Zevenhoven zich ingezet om de Woord- en Communievieringen 
mogelijk te maken.
Zij deden dat met veel enthousiasme en liefde en maakten er dan ook 
mooie vieringen van. De voorbereidingen vergden altijd veel tijd en 
gezamenlijk werd er dan besloten hoe de Viering er uit zou gaan zien. 
Dat was altijd een heel proces.
Wij kunnen dan ook dankbaar zijn dat deze drie parochianen zich zo 
ingezet hebben en daarvoor verdienen zij dan ook onze grote dank. 
Dus, Corry, Herma en Hennie, heel veel dank namens ons allen. Jullie 
werk was een verrijking voor onze Kerk.

De pastoraatsgroep.

Bijwonen van vieringen  (update Kerst)

Het is sinds 10 juli niet meer voor alle kerken verplicht is om te 
reserveren. Dit geldt ook voor onze kerk. 

Reserveren
Gezien het beperkte aantal zitplaatsen door de 1,5 meter afstand, wordt 
dringend geadviseerd om te reserveren omdat we niemand aan de deur
willen teleurstellen. Op 14 oktober heeft de regering besloten dat er nog 
maximaal 30 personen in een ruimte mogen, met uitzondering van 
kerken. Echter, het bisdom heeft besloten de geadviseerde 30 aan te 
houden. Omdat dit lastig is wegens gezinnen, houden wij het op ca. 30, 
dus 32 of 35 kan ook nog. De richtlijn voor bank-bezetting is en blijft 
zoals deze sinds 7 juni is. Voor de Kerstvieringen is reserveren 
VERPLICHT! Niet reserveren = GEEN toegang!

Reserveren
Om te reserveren voor een viering zijn er 3 mogelijkheden: 
– op de website het reserveringsformulier invullen.
– bellen naar de parochiewacht (maandag t/m donderdag van 9:30 – 
11:30) die het formulier vervolgens voor u invult.
– zelf een email met de vereiste gegevens sturen naar website@rkkerk-
brielle.nl
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Bevestiging
Alleen als u zelf het formulier invult, dan krijgt u na het verzenden een 
venster te zien met bevestiging en u ontvangt een bevestingsemail. Vul 
daarom uw email-adres goed in. Heeft u niet gereserveerd en is er nog 
plaats, dan worden uw naam en contactgegevens genoteerd. De 
beslissing tot toelating is bij de Corona coördinator.

Givt update: minimum bedrag QR codes en GPS

GPS
De laatst toegevoegde  mogelijkheid is doneren via GPS. Deze werkt 
alleen als u daarwerkelijk in de kerk bent, dus niet in de pastorie. Een 
probleem met de GPS is dat bij (oudere) Android telefoons de GPS 
instelling op laag vermogen zou kunnen staan waardoor het niet werkt.

QR code
Daarnaast kan men ook doneren en betalen via een QR code. 
Onderstaande QR code is dezelfde zoals deze op de homepage van de 
website staat en ook op de ronde tafel achter in de kerk te vinden is:

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

VERZOEK: wij willen er op wijzen dat het helaas voorkomt dat mensen 
per ongeluk een (veel) te hoog bedrag geven en daarna storneren. Het
 veel te hoge bedrag wordt veroorzaakt doordat de komma (,) in de app 
niet altijd even goed werkt. Dus u denkt dat u € 2,00 geeft maar u geeft €
20,00! Als u ontdekt dat dit gebeurt is en de € 20,00 storneert, wilt u dan 
zo vriendelijk zijn om alsnog € 2,00 te doneren via de QR code op de 
website? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank! 
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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. 
Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen 
belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname. 

Misintenties

Sinds de kerk weer open is, worden de misintenties niet meer via de 
internet-vieringen maar alleen in de kerk afgelezen. Het aantal 
opgegeven misintenties neemt langzaam weer toe, maar is zeker nog niet
op het oude niveau. Waardoor dit komt is (nog) niet bekend. Overigens: 
het is nog steeds mogelijk om misintenties via de parochiewacht op 
te geven. Deze worden dan via het website-formulier of het email-
adres doorgegeven.

Opgeven
U kunt gebruik maken van familieleden of bekenden om de misintenties 
via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) op te geven.
Via de email 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 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: 
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- 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.
- Wijze van betaling (zie hieronder).

Betalen van de intenties
U kunt betalen via de bank (IBAN), bankoverschrijvingskaarten, Givt 
QR code en contante betaling. Zie de uitleg hieronder:

IBAN
Bij het betalen van de misintentie(s) gaat onze voorkeur uit naar de bank 
via IBAN.

Bankoverschijvingskaarten
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van bankoverschijvings-
kaarten. Als u dit ook wilt, zorgen wij ervoor dat u alle benodigde 
gegevens krijgt, zoals tenaamstelling en het bankrekeningnummer. Deze 
gegevens staan overigens ook in het colofon van ons katern in zowel de 
Pieckfijn als deze Zevensprong. 

Givt QR code
Zoals in het Givt-artikel aangegeven, kunt u nu ook via een 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. 
Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.

Contante betaling
Het beleid van het parochiebestuur is om contante betalingen te
 minimaliseren. Het is vanaf 9 augustus alleen nog mogelijk om na 
overleg met de Beheercommissie contant te betalen. Dus als u contant
 wilt betalen, dan moet u dit eerst kenbaar maken bij de Beheer-
Commissie. Er wordt dan afgesproken wanneer en hoe de betaling plaats 
zal vinden.
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Mailing, Twitter en facebook
Mailing
Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen Pieckfijn en 
Zevensprong door komen. U moet hierbij denken aan bijv. overlijdens. 
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 nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” 
mailing kunt u dat doen door een email met de aanhef “Aanmelding 
Mededeling email” te sturen aan website@rkkerk-brielle     of u meldt zich 
aan via onze website.
Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze AVG van toepassing en 
wordt bcc (“blind carbon copy”) ofwel “niet-openbare ontvangers” 
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.

Twitter
Ook Twitter (@rkkerkbrielle) is onderdeel van onze media voor 
mededelingen. Hoewel het aantal volgers van onze Twitter nog niet zo 
hoog is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel
 gebruikt. Ook de Paus heeft twitter: @Pontifex. Vaticaans nieuws: 
@VaticanNews.

facebook
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. Uiteraard zijn wij hier blij 
mee. Echter, omdat alle nieuws daarop nu automatisch verspreid wordt, 
zijn “vrienden” niet meer nodig. Vriendschapsverzoeken worden daarom 
niet meer geaccepteerd. Bestaande vriendschappen blijven uiteraard 
bestaan!                             

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

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


Zwartewaal    Mevr. L. Benne         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 0181-412 142. Buiten de uren dat  
parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt 
u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze 
pastores. 


