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Pastorie:
Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle (0181) 412 142
 Parochiewacht aanwezig op werkdagen van 9.30-11.30 uur,
behalve op de vrijdagen 
Pastoor
Pater
Diaken

H. Smulders
pastoor_smulders@rk-npg.nl
J. Konchenko sdb Jan van Almondeweg 63
3176 VA Poortugaal
06-4514 4377
S. Lokken
diakensteef@gmail.com

Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor ziekenzalving en
afspraken voor een uitvaart. Bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur.
Pastoraatsgroep

Beheercommissie
Voorzitter
Secretaris
Budgethouder
Lid

pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl
mw. M. Hink
(0181) 416 291
mw. I. Niks
vacant
H. van Niekerk
J. van de Wiel
M. Zijlmans

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl

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

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

(0181) 402 528

M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
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Van de redactie
Wegens beperkte ruimte in de Pieckfijn kan een deel van de inhoud van
deze uitgave in verkorte vorm in de Pieckfijn maart editie verschijnen en
kunnen artikelen daar ontbreken. De geplaatste foto’s kunnen verschillen
met die in de Pieckfijn.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn
De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 maart.
De maart editie van de Pieckfijn verschijnt 11 februari.

Vlijt voor barmhartigheid
Beste allemaal
Een bestelbus vol met gebreid en gehaakt goed vanuit
de hele parochie en dozen vol speelgoed, borden,
bidons en knuffels zijn weggebracht om deze maand
mee te kunnen op transport naar Roemenië. Hiermee
kunnen ze de armste bevolking in de omgeving van
Ocna Mures/Uioara blij maken en ondersteunen. Het
geeft een fijn gevoel dat wij als parochie hier een
bijdrage aan (hebben) kunnen leveren. Dank u wel daarvoor!
Kijk gerust voor foto's en meer info op de website van deze hulpgroep:
https://www.oosteuropa-werkgroep.nl
Sinds december 2015 toen het jaar
van barmhartigheid was, breien en
haken we in de kerk voor het goede
doel. De groep 'vlijt voor
barmhartigheid' is toen ontstaan. Wilt
u aanhaken, heeft u materiaal of wilt
u financieel helpen tel: 06-15286157.
De tweede donderdag van de maand
breien en haken we van 10.00-11.30 uur in het parochiehuis van Brielle.
Daar kunt u ook spullen inleveren of eens een kijkje nemen.
vriendelijke groet,
Bartholde vd Loos
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)
2-2. 09:30 Brielle
(SL) *
7-2. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
9-2. 09:30 Brielle
(HS) *
16-2. 09:30 Brielle
(YK) Sophie van Bohemen
23-2. 09:30 Brielle
(RW) *
26-2. 19:00 Brielle
(HS) Aswoensdag
1-3. 09:30 Brielle
(SL)
6-3. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
*: bij publicatie geen misintentie bekend.
HS: Pastoor H. Smulders
SL: diaken S. Lokken
PV: Pater P.H. v.d. Veer ofm. Cap.

RW: Pastor R. Winkelhuis
WF: Pastor W. Froger
YK: Pater Y. Konchenko, sdb

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

Update: vrijwilligers gezocht
Tuinonderhoud
Helaas heeft zich tot nu toe niemand gemeld om het tuinonderhoud over
te nemen. Dus onze zoektocht naar enthousiaste vrijwilligers gaat
onverminderd door.
Stencillen (update..)
Hoewel Ilse Niks van de PastoraatsGroep het afdrukken bij de kerk in
Hoogvliet laat doen en daar zeer tevreden over is, is door de
BeheerCommissie i.s.m. de besloten rond te kijken naar andere opties.
Ons kopieerapparaat heeft niet alle opties (bijv. dubbelzijdig, kleur,
invoermedia) die tegenwoordig gangbaar zijn.
3

Vastenactie van 2020; Werken aan je toekomst
De Oecumenische werkgroep Brielle sluit zich dit jaar aan bij de
Landelijke Vastenactie.
Thema 2020: Werken aan je toekomst

Een beter leven dankzij goed onderwijs.
De campagne van de vastenactie, staat in het
teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met
een gedegen opleiding zijn mensen namelijk
beter in staat een redelijk inkomen te verdienen
en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 4000 mensen een
beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan 10.000
jongeren basis- en voortgezet onderwijs. Tijdens de vastenactiecampagne 2020 wil Vastenactie nog veel meer mensen een steuntje in de
rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat
ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen en een rol kunnen spelen
in hun gemeenschap.
Hoe gaan wij de Vastenactie steunen.
Tijdens de hele vastenperiode, van 26 februari tot en met 12 april, wordt
geld opgehaald voor de Vastenactie. Dat gebeurt door middel van
collectes, maar ook door andere initiatieven. Zo maken we bijvoorbeeld
“vastenspaarpotjes” met de kinderen en er worden, vastenmaaltijden
georganiseerd. Noteer de data hiervan alvast in uw agenda, want er staan
weer heerlijke soepen op menu.
Woensdag:
04 maart 2020
25 maart 2020
De aanvang van de maaltijd is 17.45 uur en ze
wordt gehouden in het parochiehuis aan de
Nobelstraat 22. Geef u wel even op als u wilt
komen, dan weten we hoeveel soep er gemaakt
moet worden.
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Dit kan via email: aryanna@herscheid.nl of via de inschrijflijst achter in
de kerk. Neemt u tijdens de avond wel uw eigen soepkom en lepel mee
alstublieft.
Helaas zijn er maar 2 vasten maaltijden dit jaar. Dat komt omdat 1 april
op een woensdag valt, waardoor het niet mogelijk was om 3 data te
plannen.
Heeft u zelf ook een leuk initiatief om geld op te halen? Laat het ons dan
weten. Dat kan via bovenstaand email adres.
Voor meer informatie over het vastenactie project kunt u kijken op
www.vastenactie.nl

10Age7: verslag van 17 januari
Op 17 januari hadden we onze
eerste bijeenkomst van 2020 met
als thema "Als je je bed niet
uitkomst". Helaas waren er niet
zoveel jongeren zodat we bijeen
kwamen in de keuken. En rond de
tafel zittend was de sfeer er niet
minder om. Iedereen had een lamp
meegenomen en een pet. De lamp
was voor een lied om te zorgen voor licht.De pet voor "pet of, pet af" als
antwoord op vragen over dipje en depressiviteit. Vervolgens de vraag
wat je enthousiast maakt of juist niet. Je enthousiasme kon je laten zien
door van onderuitgezakt zitten stap voor stap te veranderen in juichend te
springen. Of andersom..... Daarna de vraag wat jou een dipje kon geven.
Hieruit kwam naar voren dat niet iedereen bij hetzelfde een dip kreeg. En
wat is het verschil tussen een dip en een depresssie? Hier dacht niet
iedereen hetzelfde over. In de
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bijbelstudie (1 Kon. 19, 1-8) zien we een sombere Elia met depressieve
gevoelens. Wat zouden wij tegen Elia en tegen God willen zeggen? Je
bent in de war? Je bent brutaal? U bent streng? U bent als een vader?
We sloten af met een bordspel
waarin je over een gegeven
onderwerp iets openhartig kon
vertellen. Hier kwam heel wat
persoonlijks naar voren. De
volgende bijeenkomst is op 7
februari waarbij we meedoen met
het online-spel Sirkelslag.

Opgave en betaling van misintenties, update
Het is inmiddels gebleken dat parochianen zonder computer door de
digitalisering in de problemen komen. Niet alleen kunnen zij moeilijk
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. Omdat dit goed is verlopen, willen we deze
mogelijkheid standaard aabieden. 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 de Zevensprong.
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.
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- 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.

CaFE: Catholic Faith Exploration
CaFE biedt een mogelijkheid tot het verkennen en verdiepen van ons
Katholieke Geloof. Gedurende 7 avonden, 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 centraal@rk-npg.nl.

Praten met de pastoor..update
Door de grootte van de parochie lukt het de pastoor niet om elke dag in
Brielle aanwezig te zijn. Toch kunnen wij het ons voorstellen dat u graag
met hem in gesprek wilt. Elke woensdagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur
is de pastoor in de pastorie aanwezig. U kunt zonder afspraak
langskomen. Echter, hij vindt het fijn als mensen per mail aan hem laten
weten dat ze langs komen.

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 erg 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
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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.

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.
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