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Van de redactie

We zitten nog in de Corona tijd en de kerk is nog dicht tot in ieder geval 
9 februari. Zie verderop in deze Zevensprong. Omdat er minder 
activiteiten zijn, is er helaas minder kopij. Toch gaan we door, want 
jongerengroep 10Age7 gaat digitaal door en de voorbereidingen voor 
Pasen gaan van start. Zie de bestelinformatie voor huispaaskaarsen 
verderop in deze uitgave.

Wilt u vaker dan 1 x per maand nieuws van de kerk in Brielle? Als u 
geen twitter of facebook heeft, geef u dan op voor de Mededeling-
mailing via website@rkkerk-brielle.nl. Zie ook het een-na-laatste artikel 
in deze uitgave.

Huub van Niekerk
Redactie Zevensprong (en Pieckfijn)

Steun uw kerk financieel

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

Kopijdatum voor de Zevensprong van maart 2021

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 februari 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 maart editie verschijnt rond 1 maart 2021.
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Website

Op 8 januari is zonder aankondiging door provider Ziggo onze “oude” 
website offline gehaald. Dit werd op 9 januari ontdekt, waarbij de 
website statistieken aangaven dat de Mededelingen-pagina op 8 januari 
om 10:35 uur nog bekeken is. Het is alleen niet bekend of diegene de 
pagina inderdaad gezien heeft of een mededeling dat de pagina niet meer
bestaat.
De nu verdwenen website heeft bijna 14 jaar bestaan en is gestart om de 
jongerengroep 10Age7 een plaats te geven op internet. Daarna is in 
overleg met het toenmalige parochiebestuur (de Nicolaas Pieck parochie 
bestond nog niet) de website stap-voor-stap uitgebreid tot wat deze tot 
het laatst was.
Met de wens tot het moderniseren van de website is de huidige website 
tot stand gekomen, samen met de nu gebruikte email-adressen. Voor 
velen zal het wellicht wennen zijn. Helaas is de nu gebruikte techniek 
anders en zullen bepaalde dingen daardoor anders zijn dan gewenst. 
Wat niet is veranderd zijn de website namen: rkkerkbrielle.nl en 
rkparochiebrielle.nl. Als u dit leest, zullen deze wijzen naar de website 
rkkerk-brielle.nl.

Vieringen tijdens en na (?) Corona en lockdown

De lockdown is door de regering verlengd tot 9 februari en onze 
administrator mgr. vicaris Lex van Deelen besloot op 14 januari dat de 
kerken in ieder geval tot dan dichtblijven. 
Tot wanneer moeten we de kille 1,5 meter afstand blijven houden? Laten
we hopen tot er gevaccineerd is en daarna niet meer. Al zou dat nog wel 
eens geruime tijd kunnen duren met de nieuwe besmettelijkere varianten 
van het virus die de ronde doen.
Als onze kerk na 9 februari weer open gaat, zal dat hoogstwaarschijnlijk 
weer met verplichte reservering zijn. Of dat met een maximaal aantal 
bezoekers van 30 personen exclusief medewerkers zal zijn is nu uiteraard
onbekend. Reserveren kan dan ook weer via de bekende manieren: via de
parochiewacht of via het formulier. 
Mocht u vergeten zijn te reserveren en er is nog plaats door vrij-komende
reserveringen dan wordt u vanaf 09:30 toegelaten. Het is echter gebleken
dat dit maar om een paar plaatsen gaat..
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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. 

7-2.   09:30  Brielle       (--) NPO2 wegens code rood
14-2. 09:30  Brielle       (PV) William Wensen  DIGITAAL via internet
17-2. 19:00  Brielle        (YK/SL) * DIGITAAL ASWOENSDAG
21-2. 09:30  Brielle      (NL) DIG. Joep Vanhommerig, Hettie Goos
28-2. 09:30  Brielle        (YK) Wouter Verhaar  DIGITAAL

* Geen misintenties bekend bij publicatie

(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     (LD): pastoor L. Van Deelen
(LB): pastor mw. L. Beenhakker    (NL): pastor N. Langstraat        
(WF): em. pastoor W. Froger          (LJ): L. Janssen

Misintenties

Nu de kerk wegens de lockdown opnnieuw gesloten is, nu tot 9 februari, 
worden de misintenties weer doorgegeven aan het team in Spijkenisse 
om tijdens de internet-vieringen af te lezen. U kunt dus nog steeds via 
de website en de parochiewacht uw misintenties blijven doorgeven. 

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 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.

Opmerking met betrekking tot betaling via Givt: u kunt ook via de 
Misintenties QR code betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR
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 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.

Bestellen van uw huispaaskaars

Links de levensboom 
(B) en rechts de 
Emmaüsgangers (A). De
kaarsen zijn verkrijgbaar
in drie lengtes. De kaars 
van 30 cm. kost € 33 
euro, die van 40 cm. 
kost € 39,80 en die van 
60 cm. € 65,00. 

De tweede foto toont de kaarsen met wasreliëf. Die komen in vier 
varianten. C is de beschermde aarde, D is het kruis met zon, druiven en
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 vissen, E is het Chi-ro kruis en F is de vredesduif. Deze kaarsen zijn te 
verkrijgen in vier lengtes. 25 cm kost € 20,50, 30cm kost € 27,00, 40 cm 
kost € 33,75 en 60 cm € 58,95.

Bestellingen kunnen tot uiterlijk 26 februari worden doorgegeven aan 
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl. Er kan worden volstaan met de letter 
van het motief en de lengte, dus bijv. A30 met uiteraard naam en adres 
waar de kaars bezorgd kan worden. Het bedrag kan worden overgemaakt
op bankrekeningnummer NL25 INGB 0000 5631 40, t.n.v. Alg 
Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum o.v.v. huispaaskaars en 
dan de letter van het motief en de lengte van de kaars.

Kadomiddag in de Plantage  in Coronatijd

Jaarlijks wordt er door de drie kerken van 
Brielle in december een Kadomiddag 
georganiseerd voor de inwoners van de 
Plantage. Iedere afdeling mag een 
verlanglijstje indienen en de vrijwilligers 
zorgen per afdeling dat de cadeaus worden 
ingekocht.
Op donderdag 10 december was het zover! 
Door de Coronacrisis konden de 
vrijwilligers de cadeaus helaas niet zelf 
uitdelen, maar werd dit gedaan door de 
twee geestelijk verzorgers. 
Aan welke cadeaus moet je dan denken? 
Een tosti-ijzer, een waterkoker, een 

sjoelbak, bordspelen, haaraccessoires voor de badkamer, een haardroger, 
een gereedschapskist, een dvd-speler, puzzlematten en puzzles (grote 
puzzles-stukjes) en nog veel meer…
De bewoners waren zeer verrast dat wij, geestelijk verzorgers, nu ineens 
voor een late Sinterklaas of een vroege Kerstman mochten spelen. Met 
veel plezier werden de pakketten uitgepakt. De cadeaus werden in dank 
ontvangen door bewoners en personeel!

Lauwrens van der Leer en Diny Wolters
Geestelijk verzorgers
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Verslag 10Age7 22-01: “Help, is daar iemand?”

Digitale thema avond HELP is daar 
iemand. In corona tijd zou je het uit 
willen schreeuwen HELP ons van 
deze ellende af. Maar wie hoort ons 
roepen? De geldgraaiers en de 
machthebbers? Het leven wordt 
steeds duurder, voor velen 
eenzamer. Angst overheerst. Nee 
hier ging de avond niet over. Wel 
over de roepstem van God. Samuël 
die in de tempel 's nachts wakker 
wordt, doordat zijn naam wordt 

geroepen. In eerste instantie denkt hij dat de priester Eli hem roept, maar 
na drie keer bedenkt Eli dat er meer aan de hand is. 'Ga maar weer slapen
en als het nog eens gebeurd zeg maar: "Heer hier ben ik, uw dienaar 
luistert".
En de eerste volgelingen van Jezus die via Johannes de Doper op Zijn 
Weg worden gezet. Sommigen twijfelend en sceptisch of ze er wel goed 
aan zouden doen.
Dat laatste is herkenbaar voor alle tijden en generaties. Wat doe je als jij 
geroepen wordt of je geroepen voelt? Alles en iedereen verlaten en je 
geloof stellen in de man uit Nazareth?
De jongeren hebben kennis gemaakt met Nabor onze nieuwe, jonge 
pastoraal werker, die uit ervaring kon spreken.
na een gevarieerd programma van beeldpresentaties over de lezingen, 
muziek en een interactieve quiz, werden de jongeren en de leiding van 
10age7 geroepen om te helpen cyclamen rond te brengen bij eenzame of 
zieke ouderen. Zie ook het artikel hieronder.
Hier is door verschillende leden gehoor aan gegeven. De reacties van de 
mensen aan de deur waren meest hartverwarmend.
Wilt u de presentaties van de jongerenavond zien of luisteren, klik dan 
hier, dan komt u op onze website-pagina met onderin links naar de 
presentaties.
(Helaas haperde de techniek die avond, maar we gaan door zolang het 
nodig is om digitaal elkaar te ontmoeten)
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Wij missen u (vervolg)

In de vorige Zevensprong werd 
aangegeven dat wij als gevolg van de 
Corona pandemie veel parochianen in 
onze kerk missen. Er is nu een actie 
opgezet door onze pastoraatsgroep om 
ouderen en zieken van de Brielse 
gemeenschap een plant te geven: een 
cyclaam. De plant wordt met een 
begeleidende  kaart met tekst en uitleg 
bij de betreffende parochianen 
bezorgd.

Schoenendozen actie

Afgelopen najaar zijn in de kerk van Brielle in totaal 91 schoenendozen 
gevuld, waarvoor hartelijk dank aan alle gulle gevers en mensen die 
materiaal hebben gebracht met het idee kunnen jullie daar iets mee? Ja 
zeker konden wij met het meeste materiaal wel iets en zijn de dozen goed
gevuld ingeleverd en half december op transport gegaan naar Lesbos 
voor kinderen van 2-14 jaar. (Vanwege de corona kon het 
verwerkingscentrum in Zuidland niet op volle toeren draaien. Waar vorig
jaar ruim 18.000 dozen werden verwerkt waren dat er nu ruim 3000).  
Hopelijk hebben we zo een verschil kunnen maken voor deze kinderen, 
zodat ze even de ellende om zich heen kunnen vergeten door de speeltjes
en het teken materiaal wat er in zo'n doos zit. Mocht u opruiming houden
en kleine bruikbare speeltjes, spelletjes, tekenmateriaal, sierraden of wat 
dan ook tegen komen die u weg wilt doen, breng het gerust langs bij het 
parochiehuis in Brielle zodra u in de gelegenheid bent of aan de 
Oudelandsedijk 9 in Abbenbroek. Of bij het Verwerkingscentrum in 
Zuidland zodra deze weer open gaat.
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Givt update: lockdown

Helaas heeft de lockdown een negatief effect op het gebruik van de Givt 
app. Wekelijks maken slechts 3 parochianen gebruik van de app. Hoewel
dit niets zegt over de inkomsten in het totaal, is het toch een teken aan de
wand. Dus hoewel er in het begin van deze uitgave al een oproep staat 
om uw kerk financieel te blijven steunen, geven we 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 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! 

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
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 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. 

Mailing, Twitter en facebook (update)
Mededeling-  m  ailing  
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 niet zo hoog 
is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel gebruikt.
Voorbeelden:
De Paus: @Pontifex. 
Vaticaans nieuws: @VaticanNews.
Bisdom Rotterdam: @bisdomrotterdam 
Roderick Vonhögen (media-priester): @FatherRoderick

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. 
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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
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. 


