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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

MISINTENTIES:    NL25INGB 0000 563 140 ten name van: 
Algemene Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum o.v.v. 
Misintentie.  Opgave via  misintenties@rkkerk-brielle.nl
Pastorie:              Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle     (0181) 412 142

Parochiewacht: maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur 
Administrator   vicaris-generaal mgr.  A.J. van Deelen
Past. werker & teamcoördinator:
     mw. L. Beenhakker, 06-31901126    lizzybeenhakker@gmail.com
Pater                   Y. Konchenko, sdb, 06-4514 4377 jouril@hotmail.com
Diaken                S. Lokken, 06-33385875     diakensteef@gmail.com
Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor ziekenzalving en afspraken
voor een uitvaart. Bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur.
Locatieraad  
Voorzitter         vacant
Secretaris         H. van Niekerk         secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder  J. van de Wiel       budgethouderbc@rkkerk-brielle.n  l  
Pastoraat          H. Lugtenburg (0181)416 995 pastoraatsgroep@rkkerk-
brielle.nl
Lid M. Zijlmans
Lid mw. M. Hink (a.i.)
Lid mw. I. Tuk

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
Werkgroep Caritas
Mw. I. den Bakker, 06-10392432, Bijdrage: NL51 TRIO 0390 4375 06 
t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen
Ledenadministratie    H. Stricker- v.d. Kroon      
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Beheer kerkhof:        M. Zijlmans  beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
Nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” (pdf, website: gratis; 
papier: abonnement per post € 20 p/j)
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Van de redactie

U, de lezer, heeft duidelijk gemaakt dat de Zevensprong nog steeds 
bestaansrecht heeft. Ook na 40(?) jaar en in een tijd van grote 
veranderingen. Van een kleine parochie naar een hele grote en de 
Pieckfijn die de Zevensprong moest gaan vervangen (maar dat nooit 
heeft gedaan).
De redactie heeft inmiddels 7 betalende abonnees voor de papieren 
versie die per post worden toegestuurd.

Van de locatieraad

De locatieraad kent voor Brielle een haperend begin. We zijn officieel 
per 1 januari 2022 getart. Maar op het moment van schrijven zijn de 
gesprekken met de leden van de pastoraatsgroep en beheercommissie 
over wie wat wil en kan doen in de locatieraad nog niet geweest. Er is bij
de vergadering wel permanent een vertegenwoordiger van het 
parochiebestuur aanwezig om de communicatie te verbeteren. 

Mededeling-mailing

Herhaling is de kracht van reclame…u slaat dit artikel waarschijnlijk 
over omdat u het al heel veel heeft zien staan. Echter, de meerderheid 
van de lezers heeft zich nog niet aangemeld. Wellicht omdat het niet zo 
nodig hoeft. Echter, het is al diverse keren voorgekomen dat de mailing 
ook voor frequente kerkgangers waardevol was. Dus: als u nog actueler 
nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, geef u dan op voor deze 
mailing. Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen de 
edities van de Zevensprong 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  .nl   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.
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Versoepelingen per 26 januari

Op 26 januari hebben de bisschoppen besloten dat er wordt versoepeld: 
samenzang mag weer, maar koffie/thee na de viering nog niet. Het 
dragen van een mondkapje tijdens verplaatsen in de kerk blijft en voor 
onze kerk blijft het reserveren voor een viering tot nader bericht bestaan.
Het aantal bezoekers is niet meer beperkt tot 50 en bezoekers die niet 
gereserveerd hebben worden toegelaten zover er plaats is. Echter: de 1,5 
meter afstand blijft, dus vol = vol. Voor de volledige informatie 
verwijzen we u naar onze website. Hou deze daarom goed in de gaten of 
meldt u aan voor de Mededeling-mailing. Laten we er met zijn alleen 
voor zorgen dat de versoepelingen niet moeten worden terug gedraaid!

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

Kopijdatum voor de Zevensprong van maart

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 februari 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 maart editie verschijnt rond 1 maart 2022.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

06-2. 09:30  Brielle        (BP) R overleden ouders Ferd en Annie 
Thomassen - Korenman

13-2. 09:30  Brielle        (FW)  R *
20-2. 09:30  Brielle        (HS) R *
27-2. 09:30  Brielle       (RW)  R
02-3. 19:00  Brielle        (SL) R * ASWOENSDAG

* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie
R: Reserveren verplicht. Dit kan via de website en telefonisch via de 
parochiewacht. Reserveringen rechtstreeks 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

10Age7 verslag van 14-01-2022

Voor de eerste bijeenkomst van het jaar werd besloten om de uitgestelde 
filmavond te houden en dus een fysieke bijeenkomst. De keuze van de 
film werd overgelaten aan de jongeren en was de Disney film “Encanto”,

Spaans voor betovering. Een film over een 
bijzondere familie waarin op een na iedereen 
een magische kracht heeft, er een geheim is 
dat langzaam ontrafeld wordt met, zoals bij 
alle Disneyfilms, een gelukkig einde.

De (fysieke) 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.)
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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

Opgave 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.
Opgeven voor de 1e communie kan nog steeds via dit formulier op onze 
website.

Kinderwoorddienst zondag 13 februari: 
Zondag 13 februari a.s. zal in de RK-
kerk, Nobelstraat 24 in Brielle om 9.30
uur een viering zijn met kinder-
woorddienst.  De lezingen van deze 
zondag nodigen ons uit om meer en 
meer op God te vertrouwen. Hij is de 
Bron van ons
bestaan en
gelukkig ben je

wanneer je dat beseft; gelukkig ben je wanneer je
je troost zoekt bij God en wanneer je je door zijn
liefde laat vullen. Ieder van ons maakt moeilijke en
verdrietige dingen in het leven mee. Maar Jezus
prijst ons zalig (gelukkig) als we
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 daarmee naar God gaan en ons door Hem laten helpen. Gelukkig ben je 
wanneer je beseft dat je afhankelijk bent van je Schepper. 
“Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij Hem.” 
(Jeremia 17,6)

Terugblik op oecumenische viering

Op woensdag 19 januari vond een mooie oecumenische gebedsviering 
plaats. Helaas geen viering, waarin we elkaar fysiek konden ontmoeten, 
maar via een lifestreaming vanuit de Catharijnekerk. Maar daarom niet 
minder mooi. Het thema van de viering was “Draag het Licht de wereld 
in.” Met als ondertitel “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden.” Deze zin is afkomstig uit het Mattheus
evangelie en uitgesproken door de drie magiërs of zoals u wilt de drie 
wijzen of drie koningen. Het deed gevoelsmatig wat vreemd aan, dat de 

christenen uit het midden oosten juist voor deze 
lezing hebben gekozen. Waren zij niet een beetje 
blijven hangen in de Kersttijd? Immers het feest 
van Kerstmis en van de Verschijning des Heren 
lag alweer enige weken achter ons. Maar bij 
nadere beschouwing van de tekst was het een 
prachtige vondst. De liturgische bloemschikking, 
die door enkele dames was verzorgd, was daar 
een hele mooie illustratie van. (zie foto) De 
basisvorm, een driehoek, die wordt gevormd door
de horizontale kronkelende tak en de grote ster 
staat symbool voor de drie-eenheid. De 
kronkelende tak aan de basis verwijst naar de 
kronkelige wegen, die de magiërs volgden, maar 
ook naar onze eigen levensweg, die niet zonder 
hobbels verloopt. De opvallend grote ster in het 

midden, de Davidsster verwijst naar Christus, ons Licht.  Daaronder, wat
moeilijk waarneembaar, kleinere sterren van wilgentakken. Doorzichtig
 als ze zijn, staan zij symbool voor ons als christen.  Wij mogen geen 
belemmering vormen voor het licht van Christus, maar zullen het zonder
enige belemmering door ons heen naar buiten toe uit moeten laten 
stralen. De witte tulpen staan symbool voor de zuiverheid (de witte 
kleur) en voor aanbidding. De bloembladen vormen als het ware 
samengevouwen handen ter aanbidding. Nu hebben tulpen ook de
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 eigenschap om in een vaas nog te groeien. Op de foto lijken zij al 
dichter de grote ster, symbool voor Christus, te naderen. Hoe meer wij in
Christus geworteld zijn, (door gebed, meditatie, goede werken) zullen 
ook wij steeds meer in zijn nabijheid komen. Sommige tulpen hebben 
het moeilijk. Zij hebben hun kopjes laten hangen, lijken het zicht op 
Christus enigszins verloren te hebben. Mogen wij, als christen, altijd 
alert zijn op deze bloemen van mensen. Door een luisterend oor, een 
bemoedigend woord, een extra gebed. Tenslotte de korenaren, deze 
verwijzen naar Bethlehem, dat huis van brood betekent.

Over de voorkant

“Opdracht van de Heer” of “Maria Lichtmis”. Het is de herdenking van 
de opdracht of presentatie van de Heer in de tempel, waarbij Jezus, zoals
elk eerstgeboren joods jongetje werd opgedragen aan God. In het 
westerse christendom is de traditionele naam van de dag Lichtmis of 
Maria-Lichtmis, ook wel het feest van 'de ontmoeting van de Heer' of 'de
opdracht van de Heer' genoemd. In de Katholieke Kerk is de opdracht 
van de Heer ook het vierde 'blijde mysterie' van de rozenkrans.

Sam’s Kledingactie gaat weer van start

Na  de  prachtige  opbrengst  van
vorig najaar (218 zakken) gaan we
in de maand april opnieuw kleding
en schoeisel inzamelen. Dit keer is
de  opbrengst  voor  projecten  van
Cordaid  (Mensen  in  Nood)  in

Oeganda. Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s
Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen na Covid-19
weer terug naar school gaan of op school blijven. 
U kunt uw nog goede gebruikte kleding en schoeisel op zaterdag 9 april 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur inleveren in de Venkelstraat in Brielle
 (tegenover de ingang van de school De Brielse Veste). Wilt u zo 
vriendelijk zijn uw kleding in gesloten plastic zakken aan te bieden?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Lugtenburg, 
tel.nr. 06-189 63 501.
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Gehoorapparaten en brillen gevraagd

Voor de Stichting Kinderhulp 
Togo (West Afrika) verzamel ik 
al een groot aantal jaren 
gehoorapparaten en brillen. Op 
23 december j.l. heb ik dankzij 
uw hulp weer ruim 100 brillen 
en 10 gehoorapparaten bij diaken
Jouke Schat in Zoetermeer af 
kunnen leveren. Nog steeds zijn 

goede gebruikte en nieuwe gehoorapparaten, digitaal en analoog, graag 
met batterijtjes, maar alleen apparaatjes, die achter het oor zitten 
welkom. 
Weet u dat zo’n 4500 kinderen in Togo (West-Afrika) gehoorproblemen 
hebben, die te verhelpen zijn? Met uw gebruikte gehoorapparaat geeft u 
een kind een betere toekomst.
Doe mee en help een kind. 
U kunt uw apparaatjes inleveren bij het parochiesecretariaat van de 
Rooms Katholieke kerk Brielle, Nobelstraat 22 (van maandag tot en met 
donderdag, geopend van 9.30 tot 11.30 uur).  Doe uw apparaatjes in een 
gesloten enveloppe en vermeld op de enveloppe “gehoorapparaten 
Stichting Kinderhulp Togo”. Ook brillen op sterkte zijn van harte 
welkom
Namens de kinderen in Togo bedank ik u op voorhand.

Henk Lugtenburg

Wandelend op weg naar Pasen

Op het moment, dat ik dit schrijf, lijkt
het nog ver weg. Maar over een 
maand begint op (as)woensdag 2 
maart alweer de voorbereidingstijd op
Pasen, de vastentijd. We willen op 
weg naar Pasen zowel fysiek als 
geestelijk onze stapjes zetten ter 
voorbereiding  op dit belangrijke
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 feest. Iedere woensdag in de vastentijd (te starten op 
woensdag 9 maart) met elkaar op weg gaan. 
We starten om 10.00 uur in onze kerk in de Nobelstraat in 
Brielle met een korte meditatie. Daarna maken we een 
wandeling van 30 tot 45 minuten. En als alle maatregelen rond
Covid het toelaten sluiten we af met het drinken van een kopje
koffie.

Givt update januari

Tijdens de mededelingen aan het eind van de viering wordt de Givt 
promotietekst afgelezen. Voor de vaste bezoekers waarschijnlijk 
inmiddels overbodig, voor de nieuwe bezoeker iets om over na te 
denken. Het percentage van de totale collecte dat binnenkomt via Givt 
varieert van 30% tot 75%. 

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

9



 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
 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. 
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