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Z E VE N S P R O N G  JANUARI  2018
ZIEKENZALVING  

De kerk kent zeven sacramenten, tekens in woord en gebaar waarin de
liefde van God ons nabij komt. God wil ons ontmoeten. Zo vieren wij dat
in Jezus’ Naam in onze kerkgemeenschap.
In het evangelie wordt verhaald hoe mensen verlichting van lasten en
genezing  zochten  bij  Jezus  in  en  door  wie  Gods  liefde  het  meest
zichtbaar  en  tastbaar  is  geworden.  De  apostel  Jacobus  schrijft  dat
wanneer iemand broos, zwak of ziek wordt presbyters van de gemeente
worden geroepen die een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de
Naam des Heren “en het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer
zal hem oprichten”. (Jak 5, 14-15)
In onze parochie Nicolaas Pieck en Gezellen is er een aantal malen per
jaar gelegenheid tijdens een plechtige viering gezamenlijk het sacrament
van de zieken te ontvangen. Dit is bedoeld voor wie op hoge leeftijd is
gekomen en zich van de kwetsbaarheid van leven steeds meer bewust
wordt; het is ook bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld voor een zware
operatie staan of die al langere tijd ernstig met de gezondheid kampen. In
zo’n gezamenlijke viering wordt een ieder die daar om vraagt door de
priester gezalfd (voorhoofd en handen) en wordt gebeden “Moge onze
Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle
barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest; moge
Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven “

In de ziekenzalving is het Christus zelf die in kracht van de heilige Geest
de zieke aanraakt en hem troost, vrede en bemoediging schenkt.
Wanneer de ziekenzalving gegeven wordt aan iemand, die in zijn laatste
levensdagen verkeert en op het punt staat het aardse leven te verlaten,
dan wordt de zalving ook wel het sacrament van de stervenden genoemd.

In de pastorale praktijk ervaren pastores geregeld, dat zij op het aller-
laatste  moment  nog  geroepen  worden  om  de  stervende  sacramenteel
nabij te zijn. Maar het kan dan zijn dat er op dat moment in de directe
omgeving geen priester bereikt kan worden, of dat hij niet meer op tijd
aanwezig kan zijn. Mede daarom is het van belang met een verzoek om
de ziekenzalving niet te wachten “tot het laatste uur geslagen heeft”. 
Het is dus verstandig om ruim op tijd deel te nemen aan de gezamenlijke
ziekenzalving  of  persoonlijk  om de  ziekenzalving  te  vragen  en  altijd
tijdig contact met de parochie op te nemen via de noodtelefoon  06-30
97  58  17  om  teleurstellingen  te  voorkomen,  opdat  een  volwaardige
toediening van het sacrament mogelijk is.               Pastoraal team NP&G
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BRIEF BIJ GELEGENHEID VAN HET JAAR VAN GEBED 2018
Beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus.       
Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016 zijn we
gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als 
netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te 
dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken 
zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond 
Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk 
hebben wij tevens de opdracht om uiteindelijk samen te werken met alle 
mensen van goede wil.
Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken’ 1). We
vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk
is rond de Heer.  We kunnen denken aan het  beeld van de Kerk als  een
lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is  2).  Of aan de
Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen 3) en
als sluitsteen 4). Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar
liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’ 5). ‘Blijft in mijn liefde’ 6).
Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk
voortdurend  verbonden te  zijn  met  Christus,  de  levende  Heer.  In  het
evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij
kunt gij niets’  7). Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als
het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van
het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus.
Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem
en in Hem.
Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepel-organisatie
van activiteiten wordt,  los  van de Heer,  is  het nodig om als katholieken
iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in
het  gebed.  Jezus  vraagt  ons  in  het  evangelie  om  te  blijven  bidden  8).
Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap
als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen
aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen
een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018,
met  de  bedoeling  om  als  netwerk  van  liefde  te  werken  aan  onze
verbondenheid  met  de  levende  Heer.  In  eenheid  met  de  wereldkerk,
mogen  wij  als  bisdom Rotterdam  bijdragen  aan  de  opbouw van  een
beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt
van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van
de Heer kunnen wij niets.
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Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te
bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het
gebed  bewaren  wij  actief  de  verbinding  met  de  Heer  en  met  elkaar.
Gebed  is  een  bron  voor  ons  geloofsleven,  want  het  gebed  is  de
ademhaling  van  onze  ziel.  Gebed  biedt  ruimte  om onze  persoonlijke
vragen  en  ook  de  noden  van  onze  medemens  voor  God  te  brengen,
telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld.
Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen
wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van
liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans
van  slagen  heeft,  wanneer  wij  volharden  in  gebed.  Ik  hoop  en  bid
daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed
en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.
Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam, 1 december 2017.
1) Joh. 15, 5;  2) 1 Kor. 12, 1-11; Rom. 12, 4-5;  3) 1 Petr. 2, 4-5;  4) Ef. 2, 
19-21;  5) Joh. 15, 12;  6) Joh. 15, 19b;  7) Joh. 15, 5;  8) Lc. 18, 1.

OVERLEDEN
Pastor Louis Antoine Maria van den Hoven is overleden op 2
oktober 2017. Hij is geboren op 1 juni 1946 te ‘s-Gravenhage
en diaken gewijd op 20 oktober 1984.
Louis  van  den  Hoven  is  zijn  pastorale  werkzaamheden
begonnen  als  pastoraal  medewerker.  In  1972  werd  hij

aangesteld  ten  behoeve  van  de  parochies  te  Berkel-Rodenrijs  en
Pijnacker,  met  een  toespitsing  in  1978  op  de  parochie  in  Berkel-
Rodenrijs. 
In 1983 werd hij  als  pastoraal werker aangesteld in de parochie H.H.
Martelaren  van  Gorcum te  Brielle.  Na  zijn  diakenwijding  in  oktober
1984 bleef Louis in deze parochie werkzaam. 
In 1996 werd hij benoemd ten behoeve van de pastoraal in de parochie
H.H. Petrus en Paulus te Aarlanderveen en H. Adrianus te Langeraar. In
2000  werd  hij  benoemd  in  het  samenwerkingsverband  Sion.  
Van deze opdracht werd hem op 1 januari 2011 eervol ontslag verleend
en daarmee uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.
Namens  de  diakens  was  hij  enkele  jaren  toehoorder  in  de  diocesane
priesterraad.  Diaken  Van  den  Hoven  ligt  begraven  op  de  rooms-
katholieke  begraaf-plaats  St.  Barbara,  St.  Barbaraweg  6  2516  BT ‘s-
Gravenhage.                                      -  3  -



(HET) HEILIGE IN HET ZONNETJE……
Als je dit leest zijn we aan een nieuw jaar begonnen. De feestelijkheden
van kerst  en  oud en  nieuw liggen achter  ons.  Hopelijk  zijn  het  voor
iedereen mooie, goede en prettige dagen geweest. In deze periode kijken
we meestal ook terug op het jaar, dat achter ons ligt. De media doen daar
ijverig  aan  mee,  jaaroverzichten  van  het  journaal  en  sportjournaal,
fototerugblikken in kranten et cetera. 
Zelf kijk ik ook altijd op het afgelopen jaar terug. Maar dan niet alleen
terugkijken op wat er allemaal is gebeurd is. Wat bracht het mij? Ook
vragen  als:  “Heb  ik  stappen,  stapjes  in  mijn  ‘christen  zijn’  kunnen
zetten? Hoe is mijn contact met God geweest? Kreeg Hij de eerste plaats
in mijn leven?” laat ik de revue passeren.
De eerste vraag is het meest gemakkelijk te beantwoorden. Er zijn veel
mooie dingen gebeurd, zoals de geboorte van ons zesde kleinkind, het

behalen van drie zwemdiploma’s door
mijn  oudste  kleinzoon,  verjaardag-
feestjes,  (huwelijks)jubilea,  reünies,
verhuizing van mijn dochter naar een
betere woonvoorziening. Ook minder
prettige,  spannende  gebeurtenissen,
zoals de echtscheiding van een nicht,
de  operatie  van  mijn  broer,
onenigheid in  de familie.  Als  ik  een
optelsom maak, dan zie ik dat toch de
mooie gebeurtenissen,  de zegeningen
overheersen. Dat stemt mij tot dank-
baarheid,  want  wat  heb  ik  toch  veel
gratis en voor niets gekregen.
De  tweede  serie  vragen:  “Welke
stappen heb ik in mijn “christen-zijn”
kunnen zetten?” is voor mij moeilijker
te beantwoorden? Immers waar meet
ik dit aan af? Welke meetlat gebruik

ik? Tsjonge, dat wordt even moeilijk. Ontegenzeggelijk heb ik soms iets
goeds gedaan en vooral geen hele grote fouten (zonden) begaan. Maar
als ik eerlijk ben, dan weet ik dat ik meer fouten maak,  dan ik  werkelijk
goede dingen doe.   Bovendien  met  welke  intentie  doe ik die die goede
dingen?  Om er  zelf beter van te  worden?  Om  aardig gevonden te
worden? Meestal spelen er toch ook allerlei oneigenlijke motieven een 
rol, nietwaar? Is er dan geen hoop meer voor mij?  
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Onze kerk geeft daar een mooi antwoord op. Ik hoef niet in alles perfect
te zijn. Ik kan vertrouwen op de barmhartigheid en liefde van God. Het
enige dat telt, is: stel ik mij daarvoor open, houd ik werkelijk van Hem,
zeg ik “ja” tegen Hem? Wat dat betreft hebben wij een mooi voorbeeld
aan Maria. Zij moet een jaar of twaalf tot veertien zijn geweest, toen zij
toch geen gemakkelijke boodschap van de engel kreeg. Het zal je maar
gevraagd  worden  om  de  Zoon  van  de  allerhoogste  te  baren.  Haar
antwoord is een volmondig “ja”, “…. laat er met mij gebeuren wat u mij
hebt  gezegd”.  (Luc.  1,38)  Zij  laat  daarmee  aan  ons  allen  door  haar
voorbeeld zien wat het betekent de wil van God te volgen. Wij kunnen
proberen om net als Maria Zijn stem te herkennen in ons geweten. En we
kunnen ons afvragen: op wat voor manier wij op ieder moment in ons
leven Zijn wil kunnen doen.

Op 1 januari, aan het begin van een heel nieuw kalenderjaar, vieren we
het feest van Maria, moeder Gods. De kerk heeft dit feest niet voor niets
aan het begin van het jaar gepland. We kunnen Maria speciaal op die dag
vragen om voor ons te bidden. Vind je het moeilijk om de juiste woorden
te vinden? Het  is  zo  gemakkelijk.  Eén “Wees  gegroet”  met  aandacht
gebeden is al voldoende. Ik wens iedereen een zalig en gezegend 2018
toe.

Henk Lugtenburg

SPREUK VAN DE MAAND
Als goed voornemen heeft u de komende maand misschien 
genoeg aan de volgende uitspraak: 

“Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.”

WOORD VAN LEVEN AVOND
Op maandag 8 januari 2018 komen we om 20.00 uur weer 
samen rond het woord van leven en wel in Brielle. Bent u 
geïnteresseerd of wil u meer weten neem dan contact met mij 
op.  41 69 95 of e-mail: henk.lugtenburg@planet.nl 
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TIJDEN, PLAATSEN, INTENTIES, VOORGANGERS  JANUARI

  1. 11.00  Brielle     (HS) Voor veel geluk voor alle mensen

  7.   9.30  Brielle     (W&C)Jan en Carlo Kösters, Jopy Grootscholten

Uit dankbaarheid voor een 90ste verjaardag

14.   9.30  Brielle     (HS) Jan Wesseling

21. 10.00  Catharijnekerk Oecumenische viering

28.   9.30  Brielle     (PV) Voor onze overledenen en Ton Lafeber

Voorgangers

     HS: Pastoor H. Smulders      W&C: Woord en communieviering

     PV: Pater P. v.d. Veer

   AGENDA JANUARI

  1.  11.00 Nieuwjaarsviering

  6. 10.00 Eerste Vrijdagviering Ommeloop

  8. 20.00 Woord van Leven avond, Brielle

12.       19.30    Bijeenkomst 10age7, 2de etage Parochiehuis

14.   9.30 Kinderwoorddienst

15. 20.00 Informatie-avond 1ste communie, Brielle

21. 10.00 Oecumenische viering Catharijnekerk. Voorganger is

Ds. Ivo de Jong. Na de viering is er koffie, thee en limonade in de 

kerk

KOPY VOOR DE ZEVENSPRONG FEBRUAR1 
  Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word Times New Roman

  INLEVERING VAN UW TEKSTEN UITERLIJK OP 
DINSDAG 23 JANUARI VÓÓR 10 UUR !
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Er zijn 6 kinderen opgegeven voor de catechese als voorbereiding op de
1ste Heilige Communie. Dat is een mooi aantal om, samen met de ouders,
de kinderen voor te bereiden op de 1ste communie.  Op Maandagavond
15 januari is er voor de ouders en eventueel de peter en meter van de 1ste

communicant  een  informatie  avond  in  de  pastorie  Nobelstraat.
Aanvang 20.00 uur. Eindtijd 21.30 uur. 

De  ouders,  die  hun  kind  al
opgegeven  hebben,  ontvangen
nog een persoonlijke uitnodiging.
Denkt u erover uw kind in 2018
ook de 1ste H. Communie te laten
doen, maar heeft  u uw kind nog
niet  opgegeven,  komt  u  dan
gerust.

op 15 januari 2018 naar de informatie avond.                     Desiree Bühler
 

PASTORAAT VAN NABIJHEID
Vanuit het pastorale team vergader ik altijd mee met de pastoraatgroep
van Brielle. De afgelopen periode hebben wij een aantal keer gesproken
over  de  nadelen  van  een  grote  parochie,  zoals  de  Nicolaas  Pieck  en
Gezellen, die is. Niet alleen qua oppervlakte, maar ook als het gaat om
het  aantal  parochianen  ten  opzichte  van het  aantal  pastores.  Uit  deze
gesprekken met de pastoraatgroep kwam naar voren dat de aanwezigheid
van een pastor op de locatie aan de Nobelstraat 22 gemist wordt. 
Dat gaan we vanaf 8 januari 2018 proberen voor een deel op te lossen.
Elke maandag ben ik, vanaf 8 januari 2018 aanwezig op de Nobelstraat
22 tussen 10.00 uur en 11.30 uur. Misschien wilt  u mij gewoon eens
spreken.  Dat  kan  op deze  ochtenden  zonder  afspraak.  Ook zetten  we
koffie  en  thee  om  elkaar  te  ontmoeten.  Vindt  u  het  gezellig  om
medeparochianen  te  ontmoeten  en  er  even  een  kopje  koffie  mee  te
drinken? Gezellig,  u bent op maandagochtend van harte welkom. Een
ochtend zonder agenda. Eén moment staat er maar vast. Om 11.30 uur
sluiten wij de ochtend met een gebed. De bisschop van Rotterdam, Mgr.
v.d. Hende, heeft 2018 het jaar thema “Bidden” gegeven. Elke maandag
om 11.30 uur sluiten wij ons hierbij aan en bidden wij voor de wereld en
onszelf.
Ik  hoop  u  regelmatig  allemaal  te  ontmoeten  en  te  spreken  op  de
maandagochtend!                                 Desiree Bühler, pastoraal werkster
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             OECUMENE IN BRIELLE
Oecumene is een beweging, die het tot stand komen
van  één  christelijke  kerk  voor  de  gehele  wereld
nastreeft. 
In Brielle wordt binnen de Raad van Kerken al vele

jaren het gesprek over de oecumene gevoerd. Ook wordt - waar mogelijk
–  de  samenwerking  gezocht.  Het  is  een  niet  gemakkelijk,  maar  wel
boeiend  proces.  In  de  Raad  van  Kerken  Brielle  zijn  drie
kerkgenootschappen  vertegenwoordigd:  de  Protestantse  Gemeente
Brielle, de Vrijzinnigen Brielle e.o. en de Rooms Katholieke Kerk.
In de afgelopen jaren is de Raad van Kerken Brielle vooral bekend van
de Vastenmaaltijden in de aanloop naar Pasen en de drie oecumenische
vieringen, die verspreid over het jaar plaatsvinden. 
Alle  drie  genootschappen  hebben  door  het  teruglopen  van  het  aantal
gemeenteleden steeds meer  moeite  om activiteiten  (waaronder  ook de
deelname aan de Raad van Kerken) te bemensen. Daarom zal het aantal
oecumenische vieringen in 2018 teruggebracht worden van drie naar 2.
Is  dit  nu  een  bedreiging  van  het  oecumenisch  proces  op  plaatselijk
niveau?  Neen.  De  Raad  van  Kerken  ziet  het  als  een  kans  en  een
uitdaging  om  het  proces  op  een  andere  wijze  vorm  te  geven.  Een
voorbeeld daarvan zijn de thema-avonden, die we twee keer gehouden
hebben. Hoe het er in de toekomst precies uit gaat zien, weten wij nog
niet.  Wij  zijn  daarover  nog  volop  in  gesprek  met  elkaar.
Wij houden u op de hoogte.

Raad  van  Kerken  Brielle
Van 21 tot 28 januari 2018 is de Gebedsweek voor de Eenheid. In Brielle
besteden we hier aandacht aan in een oecumenische viering op zondag
21 januari 2018 om 10.00 uur in de Sint-Catharijne Kerk.
Het thema van deze viering is: Recht door Zee.
Voorganger is dominee Ivo de Jong.
Het thema voor deze week van gebed is ons aangereikt door de kerken
uit  het  Caribisch  gebied.  De  mensen  daar  hebben  geleden  onder  een
slavernijverleden.  Kolonisten misbruikten de Bijbel om onderdrukking
van   mensen  goed te  praten.   Tegelijk  ontvingen  slaven  en  inheemse
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volkeren met de Bijbel een bron van troost en bevrijding.
In Exodus lezen we hoe God het volk Israël recht door zee leidde. Weg
van de jarenlange onderdrukking en slavernij in Egypte. 
Tegenwoordig  zijn  er  nieuwe  bedreigingen  die  mensen  in  slavernij
brengen.  Drank-  en  drugsverslaving,  pornografie,  eetverslaving,
verslaafd zijn aan geld of gokken enz. Vult u verder maar in. Het tast de
menselijke  waardigheid  aan,  het  geschapen  zijn  naar  Gods  beeld  en
gelijkenis.
Durft u het aan om op weg te gaan, om u te laten leiden om ergens te
komen? Door welke zee van moeilijkheden moet u eerst heen?
In deze dienst proberen wij samen biddend en zingend te ontdekken, dat
we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de leiding van de Ene.

IN MEMORIAM PATER A.F.M. LAFEBER o.s.c.
Nadat de mede-oprichter van Stichting Sanoek, Pater Lafeber, Kruisheer,
in februari 2017 te kennen had gegeven, dat zijn bestuurlijke taken hem
te zwaar werden, heeft het Bestuur besloten om hem erelid te maken van
het Bestuur. 
Echter bereikte ons op 11 december 2017 het droeve bericht, dat de Pater
vredig was ingeslapen.
Op de rouwbrief staat de volgende spreuk die zó bij de Pater hoorde:

“Blijmoedig heb ik U alles geofferd”.
De aanhef van de rouwbrief spreekt ook volkomen voor zichzelf:
“Zijn  leven  was  een  spoor  van  liefde  en  dienstbaarheid  voor  de
medemens. Daarom was, is en blijft hij ons zo dierbaar”.
Wens  van  de  overledene:  “Geen  bloemen,  maar  een  gift  voor  de
Stichting Sanoek”.
Het Bestuur van de Stichting Sanoek is hem zeer erkentelijk voor alles
wat hij de afgelopen20 jaar voor de Stichting, maar bovenal voor alle
mensen  in  Thailand,  Cambodja  en  Myanmar  heeft  gedaan.  Zijn
voortdurende  geestdrift,  inzet  en  belangstelling  voor  iedereen  zal
volledig  voortgezet  worden  door  de  huidige  bestuursleden  en  is  een
voorbeeld voor allen.
In 2016 hebben wij gezamenlijk met Pater Lafeber besloten, dat ook al
zou hij ons ontvallen, dat wij het logo van onze Stichting, waarin hij staat
afgebeeld, zullen blijven handhaven.
                       Moge Pater Ton Lafeber rusten in vrede.
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DOOR GROEIEN IN GELOOF
Vanaf januari 2018 organiseren we, parochie breed, avonden ter
verdieping van ons geloof. Elke maand is er een thema. Dezelfde
avond wordt twee keer gegeven om zoveel als mogelijk mensen
de avond bij te laten wonen.
In januari staat de Encycliek tekst van paus Franciscus “Laudato
Si” centraal. Een toegankelijk geschreven brief over onze zorg,
vanuit het evangelie, voor de schepping.
Dhr. Jan Maassen, medewerker dienen in het bisdom Rotterdam,
zal  op de avond een inleiding geven over de tekst van de paus.
De paus roept ons op om te luisteren naar “de kreet van de aarde
en van de armen” en pleit voor een “ecologische bekering”. Na
zijn  inleiding  gaan  we  in  kleine  groepjes  in  gesprek  om  te
bespreken  hoe  wij  als  individuele  gelovigen  en  als
geloofsgemeenschap  onze  levensstijl  kunnen  veranderen  en
kunnen bijdragen aan een duurzame wereld.
Ik heb zelf deze bijeenkomst al een keer mee gemaakt en het was
een inspirerende en verrassende avond. Het was waardevol om
vanuit de tekst Laudato Si te kijken naar wat wij zelf kunnen
doen voor de wereld.
Twee avonden zijn vastgelegd; de eerste avond op donderdag 18
januari  van 20.00 – 21.30 uur in Brielle en de tweede op dinsdag
23 januari 2018 van 20.00 – 21.30 uur in Hoogvliet.  Kijk in uw
agenda welke van de twee data u kunt en schrijft u één van de
twee avonden op! Van harte welkom.
In februari  2018 is het thema Iconen, met als inleider pastoor
Dolf  Langerhuizen,  pastoor  uit  Den  Haag.  Op  dinsdag  20
februari  in  Hoogvliet  en  op  donderdag  23  februari  2018  in
Brielle. Schrijft u deze ook alvast in uw agenda?                          
                                   Namens het pastorale team, Desiree Bühler
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VAN DE BEHEERCOMMISSIE
Op  de  vergadering  van  12  december  passeerde  een  groot  aantal
onderwerpen de revue. Een belangrijk onderwerp was de toestand van
ons kerkgebouw. Ook in 2017 bleek extra onderhoud noodzakelijk. Voor
komend jaar zal de sacristie, het oudste gedeelte van onze kerk, onder
handen genomen moeten worden. 
Het contactblad de Zevensprong zal nog een paar keer verschijnen. Er
komt één parochieblad voor de hele parochie, waarin ruimte beschikbaar
is voor het nieuws van Brielle en omstreken. Voor nadere uitleg krijgt de
redactie van de Zevensprong een avond instructie. 
Als er nog mensen zijn, die toe willen treden tot de redactie, dan is dit
het uitgelezen moment. 
Onze Beheercommissie bestaat uit een aantal zeer capabele lieden, die
ook al een respectabele leeftijd hebben bereikt. Dan kunnen zij niet meer
alle taken vervullen die nodig zijn. Wij zoeken daarom dringend naar een
aantal mensen die deze taken op zich willen nemen. Misschien dat dit
een invulling kan zijn van de goede voornemens, die u ongetwijfeld aan
het begin van dit jaar hebt gemaakt. 
De volgende vergadering van de Beheercommissie wordt gehouden op
maandag 8 januari 2018, aanvang 19.30 uur in het Parochiehuis te 
Brielle.

Leo van der Molen, voorzitter a.i. van de Beheercommissie

Beste parochianen,
Vele jaren deed onze Beheercommissie in januari een 
beroep op u om mee te doen aan de Actie Kerk Balans. 
In 2017 hebben we dat verschoven naar april. Dat is 
goed bevallen en ook dit jaar is de inzameling in april. 

- Geen verwarring is ontstaan doordat u tegen het einde van het jaar als
deelneem(st)er aan de AKB geen brief heeft ontvangen om weer AKB
deelnemer  te  worden,  terwijl  u  nog  bezig  kunt  zijn  geweest  met  de
afronding van 2017. 
-  De maand januari  is  een  van de koudste  maanden  van het  jaar;  de
straten kunnen glad zijn, sneeuw kan ook tot vallen leiden en het is vroeg
donker.
Daarom valt ook dit jaar de fondswerving in de maand april 2018. 

Wij hopen, dat wij dan weer op u mogen rekenen!         Beheercommissie
-  11  -
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OUDER WORDEN, HOE DOE JE DAT?
Zoals  in  de  vorige  Zevensprong  is  aangegeven  starten  we  in  januari
starten met een groepje om met elkaar te bezig te zijn met alle ups en
downs van het ouder worden.
Er is een boekje uitgegeven met als titel: “Ouder worden, een geestelijke
weg” en is geschreven door Piet van Breemen s.j.
Het boekje is verdeeld in zeven hoofdstukken, waarin alle fases van het
ouder worden zijn beschreven. De bedoeling is om ons hiermee om de
twee weken ermee bezig te zijn en wel op de donderdagmorgen van 10-
tot  11.30  uur.  Met  de  breiochtend  wordt  rekening  gehouden.  We
beginnen op donderdag 18 januari.  Pater Youri vindt het leuk om ons
hierin te begeleiden. We denken door te kunnen gaan tot juni.
Het lijkt ons een fijn idee om daarover met elkaar in conclaaf te gaan.
Het boekje kost € 12,90 , maar u hoeft het niet aan te schaffen. Wilt u het
wel, dan kunnen wij het voor u bestellen.
Achter in de Kerk ligt een inschrijfformulier. Wij denken aan een grootte
van ong. 8 personen. Mocht er meer belangstelling zijn, dan gaan we na
de vakantie mogelijk nog een groepje starten. 
Wij zijn benieuwd naar uw reacties!                            De Pastoraatsgroep

DE PASTORAATSGROEP WENST EEN IEDER
EEN GEZEGEND EN LIEFDEVOL 2018!

INLOOP OCHTEND
Op  maandagmorgen  8  januari  2018  starten  we  met  een  inloop-
koffieochtend van 10.00-11.30. Desiree Bühler is dan aanwezig. Zij zal
een korte gebedsviering houden, waarna wij dan met elkaar een lekker
kopje koffie/thee drinken. Als u er behoefte aan heeft kunt u ook een
gesprek met haar hebben.
Wij hopen dat wij zo aan een behoefte in onze Kerk kunnen voldoen. 
U bent van harte welkom!

DE REDACTIE VAN DE ZEVENSPRONG WENST DE LEZERS EN
LEZERESSEN EEN  VREEDZAAM 2018.

WIJ DANKEN ALLE VRIJWILLIGE MEDEWERKERS, DIE ER VOOR
ZORGEN, DAT ELKE MAAND DE ZEVENSPRONG VOOR DE

PAROCHIANEN BESCHIKBAAR IS. 
VOUWERS, NIETERS EN BEZORGERS: HARTELIJK BEDANKT!
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SOCIALE MEDIA
Zoals u op de omslag kunt zien heeft onze Kerk ook (sinds 10 jaar) een
website.  Deze  is  te  bereiken  via  www.rkparochiebrielle.nl en
www.rkkerkbrielle.nl. 
Sinds enige tijd gebruiken we 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

OPGAVE MISINTENTIES
Bij  mevrouw  Cok  ten  Berge  telefonisch  415  474  of  per  mail
j.ten.berge3@kpnplanet.nl
Bij de parochiewacht in het parochiehuis tussen 9.30 – 11.30 uur
Per mail rkkerkbrielle@chello.nl
Opgegeven misintenties van 2017 worden niet automatisch meegenomen
naar 2018. U kunt uw wensen opgeven voor het hele jaar of tijdens het
jaar per gelegenheid. 
Misintenties  opgegeven  na  de  sluitingsdatum  van  kopij  worden  niet
vermeld in de Zevensprong, maar wel genoemd tijdens de viering.
Betalingen à €10.- per mis-intentie, kunnen plaatshebben contant bij de
parochiewacht of per bank NL 03 RABO 0365 4999 78 ten name van
RK Kerk HH Martel Gorcum  met vermelding:   

Bijdrage Misintentie voor . . .
Als  de  betaling  is  ontvangen  wordt  de  overledene  in  de  gewenste
viering(en) herdacht.

                                                                      – 13 -
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EVEN CONTROLEREN!
Sinds een paar weken controleren de banken bij overboekingen of bij
het  ingevulde  (IBAN)  banknummer  ook  de  juiste  naam  van  de
rekeninghouder wordt ingevuld.  Wanneer die combinatie niet klopt
wordt namelijk de overboeking NIET uitgevoerd!
Om te voorkomen, dat  uw betalingen aan onze kerk door de bank
worden  opgehouden,  treft  u  hieronder  de  juiste  combinatie
nummer/naam aan. 
Voor de bijdrage aan KerkBalans:

NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v.
Alg. bijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum

Voor misintenties, donaties en andere giften:
NL03 RABO 0365 4999 78 t.n.v.

RK kerk HH Martelaren van Gorcum
Controleert a.u.b. ook even de bovenstaande gegevens wanneer u uw
bank opdracht hebt gegeven om periodiek een bedrag over te maken. 

Met hartelijke dank. 
Jan Hoogstad secretaris/penningmeester 
Beheercommissie RK kerk Brielle
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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
JANUARI  2018 

BRIELLE  Parochiekerk, Nobelstraat  24
ELKE zondagmorgen: 9.30 uur  behalve 21 januari

Ommeloop 6 januari: Eerste vrijdagviering: 10 uur
_______________________________________________________________________________

BIJZONDERE   VIERINGEN
Maandag 1 januari

NIEUWJAARSVIERING  11.00 uur 
Voorganger Pastoor Smulders

Zondag 14 januari   9.30 uur
Eucharistieviering met

Kinderwoorddienst 
  Voorganger Pastoor Smulders  

Zondag 21 januari   10 uur
OECUMENISCHE VIERING in de

CATHARIJNEKERK Brielle
Voorganger Ds. Ivo de Jong

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

Hellevoetsluis                       Opzoomerlaan 108
                Elke zondagmorgen:        11.30 uur       
                Elke woensdag:                    10 uur


