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Van de redactie

U leest de december editie van de “Zevensprong”. Het is de tweede 
editie die als betaald abonnement ook op papier verschijnt en naar enkele
parochianen per post wordt verzonden. Voor de eerste abonnees zal er 
duidelijk verschil zijn met de november-editie: A5 in plaats van A4. Dit 
is noodzakelijk wegens de vastgestelde kosten.

Van de beheercommissie

Op 4 november j.l. is er voor de 2e keer een gezamenlijk overleg geweest
van de beheercommissie en de pastoraatsgroep. Dit keer was team-
coördinator Lizzy Beenhakker aanwezig.
Zij kwam om ons op het hart te drukken dat vitaliteit van onze 
gemeenschap (lees: het aantal bezoekers en vrijwilligers) van zeer groot 
belang is om onze kerk in de nabije toekomst (2025 en verder) open te 
kunnen houden. En dat terwijl Brielle een van de weinige 
gemeenschappen in de parochie is die nog een flink aantal vrijwilligers 
heeft.

Mededeling-mailing

Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen de edities 
van de Zevensprong (en 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 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 de AVG (“privacy 
wet”) van toepassing en wordt bcc (blind carbon copy) ofwel “niet-
openbare ontvangers” gebruikt voor de verzending.

Bezoeken van een viering .. tijdens Corona

De beheercommissie heeft op 5 november j.l. besloten dat de registratie 
van bezoekers voorlopig gehandhaaft blijft. Dit vanwege het sterk 
toenemen van het aantal besmettingen. Omdat er een lijst is gemaakt 
waarop alle regelmatige bezoekers staan, kan er snel worden aangevinkt,
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 en mensen die er niet bij staan worden erbij geschreven. Zoals vorige 
maand is aangegeven, is het registreren van bezoekers ook praktisch 
voor het al jaren bestaande (en door het parochiebestuur verplichte) 
tellen van het aantal aanwezigen.
Op 13 november is door het parochiebestuur bekend gemaakt dat diverse
maatregelen weer van kracht zijn geworden: 1,5 m afstand en mondkapje
dragen tijdens verplaatsen (zoals communie-uitreiking) is verplicht. Ook 
adviezen zoals: geen volkszang en, afhankelijk van het aantal bezoekers,
reserveren voor een viering. Op moment van schrijven is dit nog niet aan
de orde. Maar als dit wordt besloten, wordt dit op de website bekend- 
gemaakt. Na de persconferentie van 26 november is de grote vraag of we
een “gewone Kerst” tegemoet gaan. Op het moment van schrijven is 
daar nog niets over bekend. Hou daarom onze website goed in de gaten 
of meldt u aan voor de Mededeling-mailing.

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

Familiebericht

Overleden:
Maria Smith-Abellaneda Tebar op 20-11-2021

Dat zij mag rusten in Gods vrede.
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Kopijdatum voor de Zevensprong van januari

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 december 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 januari editie verschijnt rond 31 december 2021.

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

05-12. 09:30  Brielle        (FW) *
12-12. 09:30  Brielle        (LD) *
19-12. 09:30  Brielle        (YK) * 
           14:00-16:00           Openstelling kerk
24-12. 20:00  --------        (LB/PG) * Nachtmis 

Livestream vanuit Middelharnis
Kees en Sophie van Bohemen, Tiny Zijp, Marja Moll,
Overleden ouders Dingemans – de Winter, Wouter Verhaar

25-12. 09:30  Brielle        (BP) * R Kerstmis Viering voor jong en oud
26-12. 09:30  Brielle        (RW) * R 2e Kerstdag
31-12. 10:30  Brielle        (SL)   * “Oliebollenviering”
02-01. 09:30  Brielle        (PV)   * Nieuwjaarsviering
* Geen misintenties ten tijde van publicatie
R: Reserveren verplicht. De mogelijkheid zal op de website worden 
aangegeven. Reserveringen per email worden niet geaccepteerd.
(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    (PG): pastoor Geurts

10Age7 verslag 12 november : Vertrouwen
door Margo den Bakker

We begonnen met het lied “Bonum est confidere in 
Dominum” (het is goed te vertrouwen op God).
“Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon 
verduisterd worden en de maan geen licht meer 
geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de
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 hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien 
komen op wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de 
engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken 
bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de 
hemel.” (Marcus 13,24-32)
Het thema van deze maand was vertrouwen. Vertrouwen op je zelf, op 
elkaar en op God. Maar wat is vertrouwen? We kwamen erachter dat 
vertrouwen te maken heeft met betrouwbaarheid en de verwachting die 
je hebt van iemand. 
Wie vertrouw jij je leven toe? Een vraag die meestal een antwoord krijgt 
met een naam die het dichtstbij je staat, familie of vrienden. Toch 
kwamen er ook voorbeelden van mensen die meer vertrouwen op hun 
hulphuisdier. 
Kun je wel meer op een ander vertrouwen dan jezelf? Ja, je kunt meer 

vertrouwen op een ander dan jezelf. Je kunt 
bijvoorbeeld meer vertrouwen op iemands 
kennis of vaardigheden dan die van jezelf. 
Na dit nogal zware onderwerp hebben we de 
avond afgesloten met het mad-spel. Een luchtig
spel met de bedoeling dat je zo snel mogelijk je
geld kwijt bent. Nadat we vele keren ons 
stapeltje met geld hebben moeten ruilen, geld 

verdienden en geld moesten inleveren, bleek het makkelijker gezegd dan
gedaan. 

De bijeenkomsten vinden plaats op zolder, waar
we thema/crea avonden hebben, tijdens een
viering in de kerk (op zondag) of op een locatie
waar we ons inzetten voor onze medemensen
(verpleeghuis, voedselbank, schoenendoosactie
e.d.)
Wil je naar aanleiding van dit stukje ook een keer vrijblijvend komen 
deelnemen laat dit ons dan weten. 
Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: 
jo  ngenoud@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
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Opgave Vormsel en 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.
Het vormsel zal plaatsvinden op 1e Pinksterdag 2022. Hiervoor kunt u 
uw kind opgeven tot uiterlijk 31 januari 2022 bij het Centraal parochie 
secretariaat.
Opgeven voor beide sacramenten kan via dit formulier op onze website.

Oplichting via WhatsApp

Begin dit jaar is er een bericht gestuurd over internetcriminaliteit waarbij
de kerk wordt misbruikt. Onlangs is opnieuw een aantal meldingen 
ontvangen dat internetcriminelen actief zijn die zowel per e-mail als via 
WhatsApp-berichten versturen waarin ze de naam van een priester of 
een kerkelijke instantie gebruiken. De internetcriminelen versturen een 
bericht dat afkomstig lijkt te zijn van een parochiepriester of een
 kerkelijke instelling. Zij zijn uit op geld. Zo wordt bijvoorbeeld in het 
bericht gezegd dat cadeaukaarten worden gekocht voor een ziek meisje. 
Ga daar niet op in.
Tips:

1. Klik niet op een link of afbeelding in het bericht
2. Blokkeer het nummer
3. Kijk welke mobiele nummers of privé-emailadressen op uw 

parochiewebsite staan en beoordeel of de vermelding van dit 
nummer noodzakelijk/wenselijk is

4. Informeer de parochiebestuurders en (kern)vrijwilligers over 
deze vorm van fraude opdat zij extra oplettend worden. 

Er wordt nooit via e-mail van de pastoor om geld gevraagd en een mail 
met die boodschap is dus altijd nep. In geval van twijfel over e-mail kunt
 u terecht bij centraal@rk-npg.nl.
Meer informatie kunt u vinden op https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-
internetcriminelen-geven-zich-opnieuw-uit-voor-pastorale-
beroepskrachten/
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Kinderwoorddienst zondag 12 december: 
Delen maakt blij

Tijdens de viering van zondag 12 december a.s. om 9:30 uur zal er voor 
de kinderen een kinderwoorddienst 
plaatsvinden. Na het openingsgebed 
(voordat de lezing uit de Schrift 
begint) worden de kinderen 
uitgenodigd om samen naar de Ten 
Have-zaal te gaan. Tijdens de 
kinderwoorddienst zal
 aandacht besteed worden aan het 

evangelie van die zondag (Lucas 3,10-18):
Vandaag horen we in alle lezingen en gebeden in de kerk het woord 
“Verheug je” heel vaak terugkomen. We vieren bijna de Geboorte van
 Jezus, dat is een Blijde Boodschap die ons vreugde kan geven. Johannes
de Doper spreekt als voorbereiding op de komst van Jezus de mensen 
toe. Hij vraagt hen met elkaar te delen en anderen niet uit te buiten.

Schoenendoos actie &  Vlijt  voor Barmhartigheid &
Diaconaction van 10AGE7

Stichting Gain voorziet duizenden kinderen per jaar van een 
schoenendoos vol schoolmateriaal, zeep, tandpasta en speelgoed.  Deze 
doos kan bepalend zijn voor de toekomst van een kansarm kind.        In 
sommige landen heeft een kind een basispakket nodig om naar school te 
kunnen en heb je pech als jouw ouders daar geen geld voor hebben? 
(meer info op www.gainhelpt.nu/draag-bij/schoenendoosactie) 
Afgelopen jaar zijn er veel handen bezig geweest om materiaal te 
verzamelen om weer mee te kunnen doen vanuit onze kerk met de 
schoenendoosactie. Vanuit de haak- en breigroep ‘Vlijt-voor-
barmhartigheid’, die in de hele parochie nijvere handjes heeft, zijn er o.a.
mutsen, wanten, knikkerzakjes, (linnen) tasjes en etuis gemaakt. Dankzij
 de inzameling van speeltjes en spulletjes en de hulp van gulle gevers die
de basismaterialen bijeen hebben gebracht groeide de hoeveelheid in het 
parochiehuis gestaag. Alle spullen werden door geduldige vrijwilligers 
naar zolder gesjouwd en op leeftijd gesorteerd (soms een ware 
conditietraining).
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Jongeren van 10age7 hebben een 
dag geholpen tijdens de 
Diaconaction (een landelijke 
actie waarbij duizenden jongeren
zich inzetten voor diaconaal 
werk). Samen met wat andere 
vrijwilligers hebben ze ‘s 
middags setjes van poppetjes in 
zakjes gedaan, knikkerzakjes 
gevuld,
 kralen in doosjes gedaan, een 

bedeltje aan keycoards gehangen, nog wat schoenendozen beplakt en de 
’lopende band’ klaargezet op zolder. Na de theepauze met wat lekkers 
konden we de schoenendozen gaan vullen. Er werd hard en serieus 
gewerkt om alle dozen zo goed en verzorgd mogelijk te maken. Het was 
gezellig om dit met elkaar te doen. 
Na een overheerlijke maaltijd zijn alle dozen naar beneden gesjouwd en 
de zolder weer netjes opgeruimd. Moe maar voldaan keerden we naar 
huis, wetende dat er ruim 80 kinderen blij gemaakt zullen worden.  Met 
dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

Adventsactie 2021

Als parochie doen wij óók dit jaar weer mee met de adventsactie, en het 
onderwerp is dit jaar: ‘Een gezonde start voor moeder en kind’.
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, 
bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de 
bevalling en de periode erna.
Zo wordt er geld opgehaald voor een opvanghuis voor zwangere 
vrouwen in Zimbabwe, verbeteren van de geboortezorg in Somalië, 
zwangerschapsbegeleiding in de Gazastrook en extra zorg voor kinderen 
op het platteland van El Salvador.
Meer informatie hierover kunt u achter in de kerk vinden.
U kunt deze actie steunen door uw donatie in het collectezakje te doen, 
 of uw donatie in het offerblok achterin de kerk te doneren.
Heel hartelijk dank voor uw steun aan deze mooie projecten!
U kunt uiteraard ook deelnemen via de QR code van de Givt app:
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Givt update november

Omdat er nu meer mensen in de kerk komen, is besloten om tijdens de 
mededelingen de Givt promotietekst weer voor te lezen. Hierdoor 
worden de bezoekers die nog niet bekend zijn met Givt erop
 attent gemaakt. Het percentage dat binnenkomt via Givt is gemiddeld 
30%, met uitschieters naar 50%.
Het gemiddelde gegeven bedrag voor de collecte is iets hoger dan met 
contant geld. De bedragen voor de missaaltjes en kaarsen zijn uiteraard 
hetzelfde als contant, maar ook daar wordt goed gebruik van gemaakt.

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) 
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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.

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. Hoewel de afwezigheidsboodschap 
helaas niet te horen is, werkt het wel. U kunt ook bellen naar een van 
onze pastores. 
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