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C O L O F O N
RK KERK HH. MARTELAREN VAN GORCUM TE BRIELLE

onderdeel van Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Pastorie: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle 0181-412142
Parochiewacht: Aanwezig van maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur 
Noodtelefoon: Uitsluitend voor ziekenzalving en regelen van uitvaart

bereikbaar van 8:00-22:00
06-30975817

Pastoraal team:
Administrator: Vicaris-generaal mgr. A.J. v.Deelen
Pater: Y. Konchenko sdb jouril@hotmail.com 06-45144377
Diaken: S. Lokken diakensteef@gmail.com 06-33385875     
Diaken: R. Dits  r.dits@deheiligefamilie.nl 06-16822267

Locatieraad:
Voorzitter H.v.Niekerk (wnd)
Secretaris H. van Niekerk secretariaatbc@rkkerk-

brielle.nl
Budgethouder P. Versaevel budgethouderbc@rkkerk-

brielle.nl
Beheer gebouwen M. Zijlmans beheergebouwen@rkkerk-

brielle.nl
06-10318854

Beheer kerkhof M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-
brielle.nl

Liturgie I. Tuk      liturgie@rkkerk-brielle.nl
Catechese J. van de Wiel catechese@rkkerk-brielle.nl
Omzien naar 
elkaar 

B. van der Loos (wnd) omziennaarelkaar@rkkerk-
brielle.nl

06-15286157

Misintenties: misintenties@rkkerk-brielle.nl
NL25INGB 0000 563 140 
Tnv: Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum o.v.v. misintentie 
Stipendium €10,00

Bijdrage Actie Kerk Balans ( A K B ): actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
NL25INGB 0000 563 140 
Tnv: Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523

Werkgroep Caritas: Contactpersoon: Mw. I. den Bakker, 06-10392432
NL51 TRIO 0390 4375 06 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Ledenadministratie: ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl
Contactpersoon: H. Stricker- v.d. Kroon

Nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” redactie@rkkerk-brielle.nl
Redactie: H.van Niekerk

Abonnement: digitaal is gratis, op papier per post € 20 per jaar.
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Van de redactie

Zevensprong vs Pieckfijn
Het schijnt dat het bij velen nog niet bekend is, maar de redactie van de 
Zevensprong maakt geen deel meer uit van de redactie van de Pieckfijn.
Dit is al sinds begin(?) dit jaar toen de hoofd-redactie zonder hierover te
communiceren de meeste plaatselijke redacteuren uit de redactie 
verwijderde. Sinds wordt er via de Brielse redactie ook geen kopij meer 
geleverd aan de Pieckfijn. Alle aangeleverde kopij wordt alleen 
geplaatst in de Zevensprong: op website (gratis), als pdf (gratis via 
website) en op papier (€ 20,00 per jaar). Met grote dank aan allen die 
met hun kopij de Zevensprong blijven vullen.
Kerstmis en nieuwjaar
De redactie wenst iedereen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 
2023, ondanks alles ellende waarin de wereld zich momenteel bevindt.

Van de locatieraad
Wie is wie?
Ondanks het feit dat er begin dit jaar aandacht is gegeven aan de 
overgang van BeheerCommissie naar Locatieraad blijkt het bij een 
aantal perochianen nog steeds onduidelijk te zijn wie er in de 
locatieraad zitten en wat ze doen. Dus heeft de locatieraad besloten om 
een voorstel-ronde te doen. Vorige maand is de aftrap gegeven door de 
secretaris en waarnemend voorzitter. Deze maand is daar geen helaas 
geen vervolg op, hopelijk volgende keer wel. 
Kerk open
Zoals vorige maand is aangegeven, is besloten om op zondagen dat er 
geen pastorale voorganger is een Woord- en Gebedsviering te houden. 
Dit zal in ieder geval tot en met februari zijn. Daarna is er een evaluatie 
en wordt bekeken of hiermee wordt doorgegaan. Een voorwaarde is dat 
er voldoende opkomst is. Uw komst wordt dus zeer gewaardeerd.

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). De januari editie verschijnt rond 1 januari 
2023.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

02-12. 10:00  Brielle        (W&G)
04-12. 09:30  Brielle        (W&G) *
11-12. 09:30  Brielle        (PV) Wouter Verhaar, Yvonne Cartozzi, 

Matthew Wayne Shepard
18-11  09:30  Brielle        (W&G) *
24-12. 18:00  Brielle        (BP) KERST Kindervertelviering 
                                                  Jopie en Piet Grootscholten
24-12. 22:00  Brielle        (RD) KERST Avondviering m.m.v. St. 

   Caeciliakoor Wouter Verhaar,
                                                   overleden ouders Dingemans-de Winter
25-12. 09:30  Brielle        (RW) KERSTMIS Wim van Niekerk,
uit dankbaarheid voor de 86e verjaardag van Joop Breijer. Joep 
Vanhommerig, Hettie Goos-Vanhommerig
31-12. 10:30  Brielle        (SL) Oliebollenviering
01-01. --:--     Brielle        (--) Geen viering
* 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               (RD): diaken R. Dits                       
(W&G): Woord- en Gebedsviering

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!
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Afscheid pater Piet-Hein van der Veer

Op 8 januari 2023 neemt pater Piet-Hein van der Veer in verband met 
zijn gevorderde leeftijd afscheid van ons. De locatieraad wil hem niet 
met lege handen laten gaan, maar het is op dit moment nog niet bekend 
hoe. Het idee is om een goed doel van hem te steunen. Als hierover 
meer bekend is, wordt dat via de website en mededelingen bekend 
gemaakt.

Kinderwoorddienst tijdens de Advent

Advent is een tijd van bezinning 
en een tijd van voorbereiding. 
Het is een prachtige tijd om 
samen met  kinderen te beleven. 
Om met elkaar toe te leven naar 
Kerstmis is in de komende tijd 
elke zondag tijdens de viering 
een kinderwoorddienst:

27 november 1e zondag van de advent
  4 december 2e zondag van de advent
11 december 3e zondag van de advent
18 december 4e zondag van de advent
24 december Kerstvertelviering
25 december Kerstmis; Viering voor
Jong en Oud

Na het openingsgebed (voordat de 
lezing uit de Schrift begint) gaan 
de kinderen samen naar de Ten 
Have zaal. Tijdens de 
kinderwoorddienst wordt aandacht 
besteed aan het evangelie van die 
zondag. Als gedoopten hebben de 
kinderen er recht op om Gods 
Woord te horen, hoe Hij ook tot 
hun harten spreekt. Zo kunnen zij 
als jonge leerlingen van Jezus
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 groeien in hun geloof. 
Na het vertellen van het evangelie is er een verwerking in de vorm van 
een gesprek, een knutselwerkje of een puzzelblad.

10age7 verslag 11 november: Crisis! Geen paniek.

Met de jongeren hadden we een thema avond 
over crisis. De krant, de tv, via internet horen 
we bijna dagelijks over crisis. Gek word je 
ervan, maar moeten we er ons ook gek door 
laten maken? 
We startten de avond met zo snel mogelijk 4 
gelijke kaartjes te zoeken op een tafel met een
heleboel kaartjes erop, kriskras door elkaar. 
Als leiding zweepten we het tempo op en 

probeerden de jongeren zenuwachtig te maken, zodat ze in een crisis 
zouden belanden. Hierna moesten ze een partner kiezen en de 
stroomstoring waar we mee te maken hadden en het ongemak van de 
kapotte ramen zien op te lossen door te bellen naar het crisisteam. Dit 
team had geen oplossing, maar wel letters en tekens als aanwijzingen 
waarmee zo snel mogelijk de oplossing gevonden moest worden. Dit 
was ‘Geen paniek! Vertrouw op Mij!’
Dit is wat de
mensen in de Bijbel
werd geadviseerd,
daarin wordt ook
meerdere malen
over crisistijd
gesproken, onrust,
oorlogen, mensen
die tegen elkaar in
opstand komen,
hongersnood,
vluchtelingen,
natuurrampen. Allerlei situaties waarvan een mens behoorlijk 
gestressed of in paniek kan raken.  En dan is daar de tamelijk 
eenvoudige, geruststellende oplossing, wees niet bang dit alles zal 
gebeuren, maar er komt een betere tijd een nieuw leven, hou je hoop 
daar op gericht. 
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Klagen en zuchten mag, maar bidden tot God en vertrouwen op Hem 
dat Hij met je meetrekt is je houvast om op een goede manier met de 
nare situatie om te gaan.
Samen hebben we het lied gezongen Wees niet bang en gebeden aan het
einde van de avond. Hopelijk denken de jongeren hieraan terug als ze in
hun latere leven in situaties komen waar  ze zelf geen vat op hebben.
Het was een mooie avond met elkaar. 
In December hopen we weer een filmavond te houden. Mocht u willen 
komen hou dan vrijdag 9 december vrij.

Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: 
jongenoud@rkkerk-brielle.nl of 10age7@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. Johan, Bartholde, Huub  en Lianne

Familieberichten

Overleden:
Ellie Jansen uit Brielle
John Vaassen uit Oostvoorne
Enny van den Berg uit Oostvoorne

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.
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Eerste vrijdag van de maand

Jarenlang is het binnen onze geloofsgemeenschap de gewoonte geweest 
om op de eerste vrijdag van de maand voor een viering bij elkaar te 
komen. Deze vieringen, in de regel een eucharistieviering of een woord-
en communieviering, vonden plaats in een zaaltje in de Ommeloop. 
Door corona zijn deze vieringen komen te vervallen. Inmiddels is ook 
het zaaltje niet meer beschikbaar en ons pastorale team danig uitgedund.
Toch willen we deze vieringen nieuw leven inblazen. Vooralsnog zullen
dat geen eucharistievieringen of woord- en communievieringen zijn. 
Wij willen bijeenkomen rond het woord en het gebed.  Het is mooi om 
met elkaar stil te staan bij de lezingen van de betreffende dag en met
 elkaar in gebed te gaan. Na afloop kunnen we onder het genot van een
 kopje koffie of thee nog even verder praten met elkaar.
De eerste vieringen staan gepland op vrijdag 2 december 2022 en 
vrijdag 6 januari 2023. We starten om 10:00 uur in de Ten Havezaal 
van de pastorie.
Namens de liturgiecommissie,
Henk Lugtenburg
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Het goede leren doen!

Zondag 15 januari 2023 Oecumenische viering 
Van 15 januari t/m 22 januari is het weer de week van het Gebed voor 
de eenheid van christenen. De oecumenische werkgroep verzorgd dan 
weer een oecumenische viering voor jong en oud.
Op zondag 15 januari om 10:00 uur is de aanvang van de viering in de 
Sint Catharijnekerk. Voor de kinderen is er die zondag kinderneven-
dienst.

Het thema voor dit jaar is DOE GOED, ZOEK RECHT. Ieder jaar bevat
de viering een symbolische handeling om uitdrukking te geven aan het 
thema. Dit jaar wordt er gebruik gemaakt van water en stenen. Water 
dat verwijst naar onze doop. De stenen stellen onze persoonlijke en 
voorouderlijke geschiedenis voor. De handleiding voor de viering is dit 
jaar samengesteld door een werkgroep uit het Amerikaanse Minnesota. 
Een deel van de bevolking van  Minnesota bestaat uit nakomelingen van
tot slaaf gemaakte Afro-Amerikaanse en inheemse mensen. 
Voor de oorspronkelijke bevolking van Minnesota symboliseren water 
en stenen de waarde van het leven. Zo vertegenwoordigd water het le-
ven en vertegenwoordigen stenen de heiligheid van de grond waarop 
vele generaties hebben gewoond.
Het beloofd weer een mooie viering te worden. We hopen jullie alle-
maal daar te zien. Tot 15 januari 2023.

Namens de Oecumenische werkgroep  
Janie, Hennie, Irma en Aryanna
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Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich 
aanmelden via website@rkkerk-  brielle  .nl   met als onderwerp 
“Aanmelding Mededeling mailing” of via onze website. De berichten 
van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken 
naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Via deze mailing wordt:
- mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en 
zeker van de Pieckfijn) door komen;
- bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de 
Zevensprong en de Pieckfijn.

Over de voorkant

Heilige Ambrosius, bisschop en kerkleraar

Ambrosius werd omstreeks 340 te Trier uit Romeinse 
ouders geboren. Na zijn studies te Rome begon hij 
zijn ambtelijke loopbaan te Sirmium. Toen hij zich in 
374 te Milaan bevond, werd hij onverwacht tot 
bisschop van die stad gekozen en op 7 december 
gewijd. Met grote nauwgezetheid vervulde hij zijn 
taak en getuigde van een grote liefde voor allen 
zonder onderscheid. Hij was een goede herder en 
geloofsverkondiger. Krachtig verdedigde hij de 

rechten van de Kerk. In woord en geschrift toonde hij zich een 
verdediger van het geloof tegen de Arianen. Hij stierf op Paaszaterdag 4
april 397.
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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 de parochiewacht 0181-412 142 (maandag t/m 
donderdag van 9:30 11:30 uur.)

Opgeven van misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via het formulier op de website of via 
de parochiewacht (ma t/m/donderdag 09:30 – 11:30 uur).
Vrije misintenties, zoals bijv. 25 jarig huwelijk, kunt u opgeven via 
misintenties@rkkerk-brielle.nl
Per misintentie vragen wij u een stipendium van € 10,00
U kunt deze betaling doen naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 
t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk HH Martelaren van Gorcum o.v.v. 
Misintenties of via de Givt app met de misintentie QR code die 
onderaan het misintentie-formulier staat.
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