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Z E VE N S P R O N G  FEBRUARI  2018
ICONEN: VENSTERS OP DE EEUWIGHEID

Dinsdag 20 februari  en donderdag 22 februari om 20.00 uur zal Dolf
Langerhuizen een  inleiding  houden  over  iconen.   Deze  inleidingen
worden gehouden aan de Parelvisserstraat 131 te Hoogvliet (20 februari)
en aan de Nobelstraat 22 te Brielle (22 februari). Hij doet dit aan de hand
van beeldmateriaal en enkele iconen die door hem zijn geschilderd. 
Dolf Langerhuizen (1963) is pastoor van de parochie Maria Sterre der
Zee in Den Haag; daarnaast is hij regelmatig celebrant (voorganger) in
Byzantijnse  liturgievieringen.  Hij  schildert  ook iconen.  Zijn  blijvende
belangstelling voor het Oosters christendom, haar  theologie, liturgie en
iconen  zijn  bij  hem gewekt  in  de  tijd  dat  hij  theologie  studeerde  in
Utrecht.   In onze tijd is er toenemende belangstelling voor iconen. Dat is
niet verwonderlijk in een samenleving waar het beeld alles overheerst.
Niet het horen, maar het zien staat centraal in onze cultuur. Dat heeft ook
invloed  op  onze  beleving  van  het  christelijk  geloof.  Meer  dan  ooit
zoeken we naar beelden bij de oude woorden en verhalen. De huidige
belangstelling voor iconen komt dan ook niet uit de lucht vallen. Iconen
fungeren in onze tijd, waarin zoveel woorden hun diepe betekenis niet
meer lijken te kunnen overbrengen, als vensters naar de eeuwigheid. En
als zodanig zijn ze ook van oudsher bedoeld.
De iconen werden vanaf het begin volgens vaste regels geschilderd. In de
traditie van het schilderen van iconen hield men zich aan overgeleverde
voorbeelden,  die  nauwgezet  nageschilderd  moesten  worden.  Die
oerbeelden van de personen zag men als de meest getrouwe afspiegeling
van de heilige.  Door de overeenkomst met het oertype kon de heilige
naar de gelovige schouwen en werd het schouwen van de gelovige van
de  eeuwigheid  mogelijk.  Het  schilderen  van  iconen  is  dan  ook  niet
zozeer kunst als wel getrouwe en gelovige nabootsing. De toewijding en
inspiratie  werd  dan ook altijd  vormgegeven  door  een  gebed voor  het
schilderen. Er waren echter altijd iconenschilders, die meer dan anderen
erin slaagden het mysterie te benaderen door hun wijze van schilderen
van de  gestileerde  figuren.  Zij  vonden dan navolging  in  kloosters  en
iconenscholen.  Veel iconenschilders waren trouwens monniken, omdat
het schilderen van iconen een intensieve inzet vereiste, vergelijkbaar met
het kalligraferen van teksten.  Het gebruik in kerk en huis vindt vooral
plaats  in  de  oosters-orthodoxe  traditie.   Iconen  worden  begroet  bij
binnenkomst  in  kerk  en  huis.  Ze  hebben  een  centrale  en  belangrijke
plaats.
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Ook westerse Christenen, zowel katholieken als protestanten,  tonen in  
toenemende mate belangstelling en openheid voor iconen. Ze  plaatsen 
een icoon in eigen huis. Veel kerken hebben iconen aangeschaft. Er zijn 
overal in West Europa regelmatig iconententoonstellingen. Er zijn vele 
boeken over iconen in omloop. Iconen schilderen is voor ieder die dat 
wil mogelijk. In veel grote steden zijn er cursussen, waar het 
vervaardigen en schilderen van iconen geleerd kan worden. Iconen raken
nu ook de harten van westerse christenen. Ook  nuchtere Nederlanders, 
ervaren iconen in toenemende mate als vensters op de eeuwigheid.
Pastoor H. Smulders

VAN OUD NAAR NIEUW 2: EEN NIEUW PAROCHIEBLAD
In december mochten wij u melden dat er in 2018 een nieuw 
Parochieblad verschijnt voor de gehele Parochie HH Nicolaas Pieck en 
Gezellen. Nu leest u dit nog in uw vertrouwde kerkblad maar over enkele
maanden ontvangt u het eerste exemplaar van het nieuwe blad. Het 
streven is om eind maart de eerste editie van het Parochieblad bij u in de 
bus te laten rollen.
Wij vormen met 6 kerken al bijna 8 jaar één parochie en dat we één zijn 
willen we ook met een nieuw parochieblad laten zien. Een nieuw blad 
van en voor alle parochianen, met alle belangrijke wetenswaardigheden 
van de parochie en de lokale kerken. Met nieuws over alle vieringen in 
de kerken. Met informatie van de 6 geloofsgemeenschappen. Maar ook 
met belangrijke geloofsinformatie, een pagina voor de jeugd en nog veel 
meer. Het blad zal in groot formaat en fraai in full color worden 
uitgevoerd, maar de kosten zullen zeer beperkt blijven, mede dankzij de 
grotere oplage. De bezorging zal als vanouds verzorgd worden door 
vrijwilligers van uw eigen geloofsgemeenschap, en ook achterin de 
kerken zullen exemplaren voor belangstellenden worden neergelegd.
De werkgroep Communicatie is al tijden hard aan het werk om het 
nieuwe blad voor te bereiden. Binnenkort wordt er een driekoppige 
hoofdredactie voorgesteld aan  het parochiebestuur en ook zijn voor de 
lokale pagina’s de lokale redactie gevormd. Wanneer u dit leest hebben 
deze mensen al een training gevolgd bij uitgeverij De Zalige Zalm om 
het nieuwe blad technisch te kunnen opmaken en vorm te geven. Wij 
kunnen u nog niet vertellen wat de nieuwe naam van het blad gaat 
worden want op het moment dat dit geschreven wordt is de termijn van 
indienen van een nieuwe naam nog niet verstreken. Bij het uitkomen van 
de eerste editie van het nieuwe blad zal de naam duidelijk worden en de 
inzender van de nieuwe naam zal een leuke attentie ontvangen.
                                              – 2 – 



In het volgende kerkblad kunt u meer informatie over het nieuwe 
parochieblad lezen. 
Werkgroep Communicatie NPG

(HET) HEILIGE IN HET ZONNETJE……
Vorige week las ik een artikel over een toespraak van paus Franciscus 
aan de jongeren tijdens de Wereld Jongerendagen in Polen in 2016. Bij 
het lezen van het artikel was ik getroffen. Ik voelde mijzelf er door 
aangesproken. Hoewel ik inmiddels geen jongere meer genoemd kan 
worden. Paus Franciscus hield zijn toespraak naar aanleiding van de 
evangelielezing van die dag. Deze ging over de ontmoeting van Jezus 
met Zacheüs. Zacheüs, een hoofdambtenaar van het tolwezen, die de 
mensen uitbuitte. Iemand met een slechte reputatie. De mensen keken 
hem in die tijd met de nek aan. Maar wat doet Jezus? Jezus roept 
Zacheüs.
En paus Franciscus zegt: Zacheüs overwint de schaamte omdat de 
aantrekkingskracht tot Jezus sterker is. Je zult dit ook ervaren wanneer 
iemand zo aantrekkelijk voor jou wordt dat je verliefd wordt. Dan wil je 
graag dingen voor hem of haar doen die je anders nooit zou doen. 
Hetzelfde gebeurt in het hart van Zacheüs. Hij voelt dat Jezus zo 
belangrijk is dat hij hetzelfde voor Hem wil doen, want Hij is de enige 
die hem uit het drijfzand van zonde wil halen. Zacheüs, zegt het 
Evangelie, “liep hard vooruit”, “klom in de vijgenboom” en wanneer 
Jezus hem roept, “kwam hij snel naar beneden” (Lc. 19, 4.6). Hij neemt 
het risico (om uit zijn veilige plekje in de vijgenboom te komen) en zet 
zichzelf op het spel. Dat is ook voor ons het geheim van de vreugde: 
gezonde nieuwsgierigheid niet (uit laten) doven, maar jezelf op het spel 
zetten, want het leven laat zich niet opsluiten. Tegenover Jezus kan je 
niet (onderuit gezakt) blijven zitten en met gekruiste armen afwachten. 
Hem, die ons het leven geeft, kan je geen antwoord geven met een 
gedachte of simpel sms’je! 
En verder zegt paus Franciscus: De woorden van Jezus tot Zacheüs, 
lijken vandaag speciaal voor ons te zijn: “klim vlug naar beneden, want 
vandaag moet Ik in jouw huis te gast zijn” (Lc. 19, 5). We zouden  
kunnen zeggen dat de WJD vandaag beginnen en morgen doorgaan. 
Thuis, want daar wil Jezus jou ontmoeten van nu af aan. De Heer wil niet
alleen hier in deze mooie stad blijven of in jouw mooie herinneringen, 
maar Hij verlangt er naar bij jou thuis te komen, Hij verlangt er naar in 
jouw dagelijks leven te wonen: in jouw studies en eerste arbeidsjaren, in 
jouw vriendschappen en affecties, in jouw plannen en dromen.
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In verhalen van heiligen lees je vaak terug, dat ze zich totaal aan God 
overgaven. God een centrale rol in hun leven gaven. Neem nu de heilige 
Scholastica. (We vieren haar feest op 10 februari.) Zij zou een zus 
geweest zijn - volgens sommigen zelfs de tweelingzus -  van de heilige 
Benedictus, de grondlegger van het westerse monnikendom, en stichter 

van de Benedictijner kloosterorde. 
Scholastica wordt beschouwd als de eerste 
benedictines.
Zij en haar broer zijn geboren rond het jaar
480 in een rijke familie te Nurcia in de 
Italiaanse landstreek Umbrië. De twee 
kinderen houden zielsveel van elkaar en 
trekken overal samen op. Totdat het 
moment aanbreekt dat Benedictus naar 
Rome ging om er zijn studies voort te 
zetten.
Als klein meisje is Scholastica aan God 
toegewijd. Zodra zij kan, zoekt zij de nabijheid
van haar broer weer op. Aanvankelijk gaat zij 
naar een vrouwenklooster in de buurt van 

Subiaco, want daar is Benedictus zijn leven als monnik in de eenzaamheid 
begonnen. Later, als Benedictus verhuist naar de Monte Cassino, trekt zij zich 
niet ver daar vandaan in de eenzaamheid terug. Eenmaal per jaar zoekt ze haar 
broer op en voert met hem een geestelijk gesprek. Daarvoor verlaten ze beiden 
hun verblijfplaats en ontmoeten elkaar in het gastenkwartier van het 
nabijgelegen kloostergebouw. Ze spreken enkele uren met elkaar, genieten 
samen van een uiterst sober avondmaal en na de gebeden gaat ieder weer terug 
naar zijn of haar eigen plek.
Bij één van hun ontmoetingen uit Scholastica het verlangen om de hele nacht 
biddend en pratend met elkaar door te brengen. Benedictus ziet daar niets in. 
Hij keert liever terug naar zijn eigen klooster. Trouwens zo heeft hij het ook in 
zijn regels opgenomen. Scholastica houdt aan. Benedictus geeft echter geen 
krimp. Scholastica bidt de hemel om hulp en er barst een hevig onweer los. 
Hierdoor kunnen ze niet weg.  De volgende morgen keert ieder terug naar de 
eigen verblijfplaats. Drie dagen later ziet Benedictus door het venstertje van 
zijn hut een sneeuwwitte duif naar de hemel vliegen. Hij beseft dat dit een teken
is, dat zijn zuster is gestorven en naar de hemel is.                Henk Lugtenburg

Spreuk van de maand
Deze maand een gezegde, dat bijna van paus Franciscus lijkt te komen: 
“Om in beweging te komen moet je wel de eerste stap durven en willen 
zetten.”                                                    – 4 – 



WOORD VAN LEVEN AVOND
Op maandag 12 februari 2018 komen we om 20.00 uur weer samen rond 
het woord van leven, en wel in Brielle.

10AGE7
De jongerengroep heeft  afgelopen jaar een creatieve uitbarsting gehad
met het maken van het Maria schilderij, wat achterin de kerk staat. Dit
was enorm leuk om te doen volgens de jongeren zelf en de leiding was
ook verbaasd over het uiteindelijke resultaat. In oktober is een groepje
naar Banneux geweest om daar de zieken te begeleiden in rolstoelen; een
enorme ervaring.  Ook de kinderwoorddienst  van november hebben ze
enthousiast aan meegewerkt en kregen we positieve reacties op. Bij de
schoenendozen actie zijn we een avond wezen helpen. Soms valt het niet
mee  om  met  zo  weinig  jongeren  toch  zichtbaar  te  zijn  binnen  de
gemeenschap,  maar  we  doen  ons  best.  Mocht  u  ideeën  hebben  die
uitvoerbaar zijn of als leiding mee willen draaien dan horen we het graag
van u.  Wil jij  als jongere bij de groep komen? Vrijdag 9 februari  om
19.15 komen we weer bij elkaar in de Nobelstraat 22. Voor informatie en
vragen, op- en aanmerkingen:  06-1528 6157 Bartholde v.d. Loos.

                      10AGE7: ROOTS - MIJN WORTELS

De jongerenbijeenkomst op 12 januari stond in het teken van onze 
wortels. Het begon met vragen als: Hoe heet je? Waar komt je naam 
vandaan? Wat maakt jou uniek? Het bleken geen makkelijke vragen om 
zo even te beantwoorden. Na hierover gesproken te hebben, zijn we gaan
kijken hoe dit voor Jezus zit aan de hand van Lukas 2: 41 - 52. Hierbij 
stond de genadigheid van Jezus centraal.
Ten slotte hebben we het nog over kleding gehad. Het is een deel van 
ieders identiteit. Iedereen is uniek in zijn eigen keuze hierin: Veel 
shoppen of weinig, merkkleding of juist niet, etcetera. Met jouw keuze 
bepaal je tevens mee aan wat er in de wereld om ons heen gebeurt. 
Kleren worden immers ook nog ergens gemaakt.
De komende maanden zullen we verder uitbouwen op dit thema naar 
Pasen toe. Namens de leiding van 10Age7 – Jasper

MEDEDELING
Copij Zevensprong
De copij voor de Zevensprong dient ALLEEN naar het emailadres 
van de kerk gezonden te worden: rkkerkbrielle@chello.nl     
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  KOPY VOOR DE ZEVENSPRONG MAART 
Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word Times New Roman

  INLEVERING VAN UW TEKSTEN UITERLIJK OP 
DINSDAG 20 FEBRUARI VÓÓR 10 UUR !

VAN & VOOR ONZE ZIEKEN
Jeanne  Zwinkels  is  verhuisd  en  wordt  nu  verzorgd  in  het  Catharina
Gasthuis. Ze woont op de gesloten afdeling en vindt het fijn om kaartjes
en bezoek te ontvangen.
Met  Diny  Scheerhoorn  gaat  het  niet  zo  goed.  Ze  beleeft  wel  veel
genoegen aan telefoontjes, kaartjes en bezoekjes. Haar tel.nr. is 415786
en zij woont aan de Korvet 1, 3232 TJ Brielle.
Mevrouw van  Wees  woont  nog  in  Zorghotel  Aafje,  Maasstadweg  2,
3079 DZ Rotteerdam. Ze gaat goed vooruit, maar het heeft allemaal nog
tijd nodig.
Met Ans Foet  gaat  het  ook nog niet  lekker;  zij  stelt  een bezoekje  of
telefoontje op prijs.
Tot slot een citaat van Dostojewski:

   Wie de levende God recht in het gelaat wil zien
Zoeke Hem niet aan het firmament van zijn gedachten,

   Maar in de liefde tot de mensen.                               Miep Hink

JONG EN OUD:  BRENG GODS LIEFDE NAAR DE WERELD
We willen iedereen van harte uitnodigen voor de viering voor jong en 
oud op zondag 11 februari om 9.30 uur in de parochiekerk, Nobelstraat 
22 in Brielle.  Tijdens deze viering horen we het evangelie waarin Jezus 
mensen geneest en daarna weer verder trekt de wereld in.  Ook wij 
worden opgeroepen om de wereld in te trekken en te getuigen van Gods 
liefde.                                    
De kinderen die dit jaar zich voorbereiden om de Eerste Heilige 
Communie te ontvangen, zullen zich op deze zondag aan u 
voorstellen. Ter voorbereiding van deze viering is er een bijeenkomst op 
zaterdag 10 februari van 13.30 tot 15.00 uur. Alle kinderen en ouders
zijn van harte uitgenodigd. We luisteren vast naar het evangelieverhaal,
praten daarover, studeren de liedjes in en maken een mooie versiering 
voor in de kerk.
We hopen u allemaal te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Aryanna en Ilse                                 
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BERICHT VAN KBO-PCOB 
Wist u dat de PCOB, (Prot. Chr. Ouderen Bond) in 2017 is samengegaan
met de KBO, (Katholieke Bond voor Ouderen)? En dat deze grote 
Ouderenbond nu verder gaat als KBO-PCOB? Wanneer u al lid bent van 
de KBO is dit voor u geen nieuws. Maar voor veel anderen zal dit wel 
nieuws zijn. De PCOB heeft al 25 jaar een actieve afdeling in Brielle, die
elke 3de dinsdag van de maand een activiteit voor de leden verzorgt. Op 
deze ledenmiddagen zijn nu dus ook de KBO-leden hartelijk welkom! 
De eerstvolgende ledenmiddag is op dinsdag 20 februari, dan zal 
wethouder Wilbert Borgonjen samen met een werknemer van de 
gemeente ons van alles vertellen over de WMO. Vragen staat vrij en 
hopelijk weten zij ook de antwoorden! Ook komt die middag Ronald van
Vliet van zorgboerderij “Op aarde” vertellen wat er zoal gebeurt op de 
boerderij en voor wie deze zorg bedoeld is. De ledenmiddag op 20 maart 
staat in het teken van Pasen. Die middag krijgt u uitleg over de Mattheus 
Passion en natuurlijk kan er ook naar gedeelten uit dit prachtige 
oratorium geluisterd worden. Deze middagen worden gehouden in het 
Zalencentrum aan de Langestraat 76 en beginnen altijd om 14.00 uur,  
zaal open om 13.30 uur en duren tot 16.00 uur. Weet u van harte 
welkom, ook als u nog geen lid bent van de KBO, maar belangstellend 
bent.                                            Maty van der Kooij, voorzitter PCOB.

SOCIALE MEDIA
Sinds enige tijd gebruikt onze kerk ook sociale media om ieder die dat 
wil, op de hoogte te houden van actueel nieuws, dat op de website wordt 
gepubliceerd. We maken hiervoor gebruik van Facebook: Rkkerk Brielle
en sinds kort ook van Twitter: https://twitter.com/rkkerkbrielle          
  (@rkkerkbrielle). Deze berichten hebben meestal een link waarmee u 
direct door kunt klikken naar het nieuws op de website. Zo mist u geen 
enkele actualiteit uit uw kerk meer.                               Huub van Niekerk
 

OUDER WORDEN, HOE DOE JE DAT?
Jammer genoeg is  de eerste  bijeenkomst  niet  doorgegaan vanwege de
storm; Pater Youri strandde in Spijkenisse. Maar niet getreurd, we gaan
gewoon verder en komen op donderdag 1 februari bij elkaar om 10.00 in
de Pastorie. Er kunnen zich nog twee mensen aansluiten. Als je interesse
hebt, bel mij dan, 416291.                                                          Miep Hink
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TIJDEN, PLAATSEN, INTENTIES, VOORGANGERS  FEBRUARI  
  4.  09:30  Brielle     (HS) Jan en Carlo Kösters, Jopy Grootscholten

Uit dankbaarheid voor een 90ste verjaardag
11.  09:30  Brielle     (PV) Jan Wesseling, Uit dankbaarheid voor het 

60 jarig huwelijk van Connie en Wim de 
Hertogh

14. 19:00  Brielle     (HS) Aswoensdagviering met askruisje
18. 09:30  Brielle     (YK) Sophie van Bohemen, William Wensen
25. 09:30  Brielle     (W&C) Theo van der Horst

W&C: Woord en communieviering PV: Pater P.vd.Veer

HS: Pastoor H. Smulders        YK: Pater Jouri Konchenko          
   

AGENDA FEBRUARI
  2. 10:00 Eerste Vrijdagviering Ommeloop
  9. 19:15 Bijeenkomst 10Age7
11. 09:30 Viering voor Jong en Oud, met voorstellen van de 

Eerste Communicantjes
12. 20:00 Woord van Leven avond, Brielle
14. 13:30 Ledenvergadering leden Nicolaas Pieck & gezellen

19:00 Viering Aswoensdag met uitreiking askruisje
20. 10:00 Redactievergadering Zevensprong; sluiting kopij

14:00 Bijeenkomst KBO-PCOB, Langestraat 76, Brielle
21. 17:45 Vastenmaaltijd, ten Have-zaal
22. 20:00 Ikonen informatie-avond, Brielle
23. 20:00 Bijeenkomst “Groeien in geloof” , Brielle
Vanaf 14 februari t/m 31 maart Extra collecte voor de Vastenaktie

FAMILIEBERICHTEN
Gedoopt
Op 25 december jl. is door pater Jouri Konchenko gedoopt: het kindje
Filip Dawid Michalski, zoontje van Damian en Joanna Michalski. Wij
wensen de ouders en de dopeling veel geluk en Gods Zegen.
Overleden
Op Oudejaarsdag,  31 december jl.,  is  overleden Theodorus Bernardus
Jacobus (Theo) van der Horst, in de leeftijd van 85 jaar. Theo is geruime
tijd  actief  geweest  binnen  de  parochie,  o.a.  als  voorzitter  van  het
parochiebestuur. De laatste tijd verbleef Theo op Zorgboerderij Op
Aarde. Op 8 januari jl. was de uitvaartviering, waarna hij gecremeerd is.
 Wij wensen Mieke en verdere familie alle sterkte toe en bidden dat Theo
mag rusten bij God onze Heer.       – 8 –



BIJEENKOMST ‘LAUDATO SI’ OP DONDERDAG, 18 JANUARI 
IN HET KADER VAN VERDIEPEN VAN JE GELOOF.
Degenen die die avond er niet bij aanwezig waren, hebben echt wat 
gemist. Jan Maassen heeft ons  die avond meegenomen om het belang 
van deze Encycliek door te geven.
Laudato Si’ is een Encycliek die Paus Franciscus heeft uitgegeven 
betreffende de milieuvervuiling en klimaatbeheersing die zo hard nodig 
is om nog erger te voorkomen.
Er is de traditie dat elke Paus hun gedachten laten gaan over wereldse 
problemen en dan daarover een Encycliek publiceren. In 1891 is de 
eerste verschenen en ging over industrialisatie en het arbeidersvraagstuk.
In 1963 heeft Johannes 23e een Encycliek doen uitgaan betreffende de 
kernwapenwedloop en dat heeft veel invloed gehad, o.a. het IKV is hier 
een gevolg van.
In 1967 heeft Paus Paulus VI geschreven over de ontwikkeling der 
volkeren in Afrikaanse landen en kolonieën, die zelfstandig waren 
geworden. Hoe kunnen deze landen niet alleen politiek, maar ook 
zelfstandig functioneren?
Dit was de inleiding voor deze Encycliek en borduurt door over de 
milieuproblematiek. N.a.v. de Wereldconferentie van 1970 is er meer 
aandacht voor het milieu, maar er waren toen nog maar enkele
 paragrafen eraan gewijd. Paus Benedictus heeft de 10 geboden voor het
 milieu opgesteld en deze Paus gaat voort op voorgaande gedachtes, 
maar geeft er een eigen draai aan. In Parijs zijn toen goede 
klimaatafspraken gemaakt; de tekst van de Encycliek kan meegenomen 
worden bij komende conferenties. De Paus kan dan mogelijk ook het 
woord voeren. 
De Encycliek bevat vele facetten; de schreeuw van de Aarde en de 
schreeuw van de armen. Deze twee gaan volgens de Paus samen
Hoe organiseer je vrijheid en politiek wereldwijd? 
 Er zou een wereldgroep moeten komen voor gezamenlijk overleg. 
Huidige politici lijden aan kortetermijndenken en eigenbelang, niet om 
het belang van ons allen. Hij houdt een pleidooi voor macht van onderop,
burgerinitiatieven zijn een belangrijk middel, eigenlijk het enige middel 
dat verandering teweeg kan brengen.
Op 1 sept. houden de oosterse Kerken een Dag van Gebed met als thema:
“zorg voor de Schepping”. Vanaf 1 sept. 2015 is het ook de 
Wereldgebedsdag voor de westerse Kerken.
De Encycliek bevat de hoofdstukken, ZIEN met wat is er aan de hand, 
OORDELEN met wat kunnen we doen vanuit ons geloof en
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 HANDELEN met hoe kunnen we het uitvoeren.
Wat we nodig hebben is HUMANE ECOLOGIE, mensen bekeren tot 
een andere leefstijl, zorgen voor het gemeenschappelijk huis (Aarde). De
Aarde wordt bewoond door alle levende wezens en zorg voor de Aarde is
onderdeel van de kerkelijke sociale leer, die bouwt op religieuze en 
wetenschappelijke inzichten.
Belangrijke elementen:

Alles hangt met alles samen.
De mens is gebed in het geheel van de Schepping.

Zuster/Moeder Aarde is ons gemeenschappelijk huis als een zuster met 
wie we ons leven delen
en een prachtige Moeder die haar armen opent om ons te omhelzen.
MAAR WE BEHANDELEN HAAR ALS EEN VOETVEEG. Ons huis 
is dus in  verval.
Franciscus van  Assissi leefde in harmonie met God en de natuur en 
zichzelf.
“We moeten de moed hebben om wat er met de wereld gebeurt tot 

   ons persoonlijk lijden te maken”.
Luisteren naar de schreeuw van de Aarde en de armen = de Schreeuw 
van God. “We moeten ons weren tegen de globalisering van de 
onverschilligheid”. Techniek heeft ons veel goeds gebracht, maar lijkt nu
de regie over te nemen.
Wij hebben de Aarde gekregen om te bewerken en te bewaren, waarvan 
we de vruchten mogen plukken, dus zorg voor de Aarde. De Aarde is er 
voor ons en niet van ons.
Tot slot belangrijke, praktische wenken uit de Laudato Si’.
Opvoeding tot verantwoordelijkheid voor het milieu kan gedrag 
stimuleren dat een directe en belangrijke invloed heeft op de zorg voor 
het milieu, zoals het vermijden van het gebruik van plastic of papieren
 materiaal, het terugbrengen van het waterverbruik, het scheiden van
 afval, het alleen koken wat men redelijkerwijs ook zal eten, het 
zorgvuldig omgaan met de andere levende wezens, het gebruik van 
openbaar vervoer of carpooling, het planten van bomen en zinloze
verlichting uitdoen en iets hergebruiken in plaats van het weg te werpen 
kan een daad van liefde zijn, die onze waardigheid tot uitdrukking 
brengt.
Laten we onze conclusies trekken!                                     Miep Hink.
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VASTENMAALTIJD…SOBER, MAAR OH ZO LEKKER!!! EET
U MEE?

Pasen valt heel vroeg dit jaar, namelijk al op 1 april. De 40-dagentijd 
voor Pasen start dan ook op woensdag 14 februari, met de viering van 
Aswoensdag. Traditie getrouw zullen er weer 3 vastenmaaltijden zijn in 
deze periode. De Raad van Kerken Brielle nodigt u uit om deel te nemen 
aan deze sobere maaltijden, waar heerlijke soep en brood geserveerd 
worden. Mensen van verschillende gelooftradities onder één dak. Samen,
eten, bidden, zingen, lezen en luisteren. De avonden beginnen om 17:45 
tot 19:00 in het parochiehuis van de RK kerk Heilige Martelaren van 
Gorcum aan de Nobelstraat 22. Breng uw eigen soepkom en lepel mee en
laat u verrassen door de heerlijke soepen die geserveerd worden. Na de 
maaltijd vragen wij u om een vrijwillige bijdrage voor deze maaltijd. 
Alle opbrengsten van deze drie maaltijden komen te goede aan het 
vastenactieproject van dit jaar. Stichting Ghana Medical Support.
Elders in het blad leest u meer over dit project.
Zien wij u op woensdag;
21 februari (Jan de Rijke over Stichting Ghana Medical Support)
7 maart (Jabin Schilling en Diny Wolters; Voorgangers van de Plantage)
21 maart (Pastoor Hans Smulders van de RK-kerk)
U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier achter in de kerk of bij 
één van de contactpersonen:

Aryanna Herscheid tel. 06-14154509 / aryanna@herscheid.nl of Corry
Verbrugge tel. 413200 / verbruggebrielle@gmail.com

VASTENACTIE VAN 2018; STICHTING GHANA MEDICAL
SUPPORT.

Raad  van  Kerken  heeft  voor  de  vastenactie  van  2018  gekozen  voor
Stichting Ghana Medical Support.
Deze Stichting is al geruime tijd werkzaam in het noorden van Ghana in
de gezondheidszorg, infrastructuur en onderwijs. Het basisonderwijs in
 het gebied is van een laag niveau. Daarnaast wordt in het algemeen door
de ouders onderwijs niet gestimuleerd. Ook is het welhaast onmogelijk
om goed opgeleide onderwijzers te vinden die in deze afgelegen regio
willen werken. Om toch zoveel mogelijk kinderen kansen te geven, zijn
wij  in  een  5-tal  afgelegen  dorpen  actief  met  bouw  van
onderwijzerswoningen. Ook proberen wij de chiefs en dorpsoudsten te
overtuigen dat onderwijs een must is voor een betere toekomst en dat ze
zich sterk moeten maken om alle kinderen naar school te laten gaan.
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 Hierbij kunt u ons helpen. Goed onderwijs en doorleren is het enige
 gereedschap om de regio vooruit te helpen. Diegene die de mogelijkheid
hebben gekregen om door te  leren,  brengen nu in  de praktijk  wat  ze
geleerd hebben en werken allemaal in de regio. Uw ondersteuning zal
voor de volle 100 procent worden besteed aan kinderen uit de dorpen
Zukpeni, Tantale, Tuvuu, Yikpabongo en Izisi.
In  de  40  dagentijd  zal  hieraan  aandacht  worden geschonken  en  is  er
gelegenheid om uw bijdrage te geven.

BREIGROEP “VLIJT VOOR BARMHARTIGHEID”
Afgelopen jaar is er veel gebeurd en gedaan binnen onze parochie. De
brei- en haakgroep heeft zich uitgebreid en er haken nog steeds mensen
aan. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel er al weer klaar staat om
weggebracht te kunnen worden. Dozen en zakken vol met truitjes, sjaals,
dekens, tasjes. Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt wil ik dan ook
hartelijk danken en vragen vooral zo enthousiast door te blijven gaan. 
We breien nog steeds voor twee Stichtingen, die de spullen meenemen
naar de allerarmsten in Roemenië de Stichting “Licht in de Duisternis”
en in Albanië de Stichting “Hoop voor Albanië”.

SPONSOR KINDEREN VIA STICHTING SAWASDEE, 
DON BOSCO CHILDREN FUND

Van onze sponsorkinderen Hak Komkom en Sem Chichi uit Cambodia
hebben we een bedank bericht gekregen met Kerst en enkele foto’s. Het
gaat  goed met  ze,  want dankzij  onze sponsoring (een vast bedrag per
maand) kunnen ze naar school en krijgen iedere dag een maaltijd en zo
 nodig medische ondersteuning. Het maakt een enorm verschil voor hun
en voor ons zijn het kleine druppeltjes die tezamen dit bewerkstelligen.
Hartelijk dank daarvoor en blijft u vooral iedere tweede zondag van de
maand naar de vieringen Jong en Oud komen om het mogelijk te blijven
maken voor deze kinderen. 
Op de website www.rkparochiebrielle.nl  staan op de pagina “Speciale
Acties” foto’s en tekeningen van de kinderen om u te bedanken. Dankzij
de gulle gaven met Kerst kunnen we wellicht nog wat extra’s voor ze
doen.
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Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Vieringen Kerken
Wo  10.00 Kerk “Antonius van Padua”
Za    19.00 Opzoomerlaan 110  3221 AP  Hellevoetsluis
Zo    11.30 www.antoniusvanpadua.com

 0181 – 312 574.  E-mail: pastorie@antoniusvanpadua.com

Ma  10.00 Kerk “Maria en Johannes onder het Kruis”
Do  10.00 Parelvissersstraat 131  3194 JL  Hoogvliet
Zo     9.30 www.mariakerk-hoogvliet.nl

 010 – 472 3115  E-mail: Mariakerk@rkk-hoogvliet.nl

Vr   10.00 Kerk “Sint Willibrordus”  
Zo  11.00 Dorpsdijk 236  3161 CJ Rhoon

www.willibrordusrhoon.nl
 010 – 501 5284  E-mail: Willibrordus@kpnplanet.nl

Di   10.00 Kerk “Sint Jozef”
Za  19.00 Jan Tooropstraat 3-5  3181 HE Rozenburg   www.jozef-rozenburg.nl

              Secretariaat Ruysdaelstraat 105  3181 HN Rozenburg
                            Open maandag t/m donderdag 9.00 - 11.00 
                             0181 – 213 338  E-mail: jozefkerk@zonnet.nl 
 

Za  19.00 Kerk “Felicitas“ 
Zo  10.30 Hekelingseweg 15 3206 LA Spijkenisse

www.felicitas.nl
 0181 – 638 109   E-mail: secretariaat@felicitaskerk.nl

  

CONTACTPERSONEN IN DE PAROCHIE 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  Dhr. W.v.Tiggelhoven Valkenlaan 33          3233 BV   485 587
Rockanje        Mevr. M. Wensen      Abeelstraat 6           3235 VA   402 478
Vierpolders    Mevr. M. Janse          J. Tichelerlaan 35     3237 AR   479 340
Zwartewaal    Mevr. L. Benne         Hollemarestraat 72   3238 XJ    663 707

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. 
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KERKDIENSTEN  EN TIJDEN
FEBRUARI  2018 

BRIELLE  Parochiekerk, Nobelstraat  24
ELKE zondagmorgen: 9:30 uur  

Ommeloop 2 februari: Eerste vrijdagviering: 10:00 uur
_______________________________________________

BIJZONDERE   GEBEURTENISSEN 
Zondag 11 februari 09:30 uur

1ste Communicantjes stellen zich voor

Woensdag 14 februari 19:00 uur 
Aswoensdag viering met askruisje 
Voorganger Pastoor Smulders

Begin van de 40 daagse Vastentijd

Woensdag 21 maart 17:45 uur
Eerste Vastenmaaltijd in Ten Have-zaal

***********************************************

Hellevoetsluis                       Opzoomerlaan 108
                Elke zondagmorgen:        11:30 uur                  
                Elke woensdag:                10:00 uur     


