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C O L O F O N
RK KERK HH. MARTELAREN VAN GORCUM TE BRIELLE

onderdee l van Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
MISINTENTIES:     NL25INGB 0000 563 140

ten name van: Misintenties RK kerk Martelaren van Gorcum
Betaling misintenties per bank of contant.

Opgave via  misintenties@rkkerk-brielle.nl

  Pastorie:              Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle     (0181) 412 142
 Parochiewacht aanwezig op werkdagen van 9.30-11.30 uur, 

behalve op de vrijdagen 
  Pastoor                       H. Smulders         pastoor_smulders@rk-npg.nl
  Pater                           J. Konchenko  sdb     Jan van Almondeweg 63               
                                      3176 VA Poortugaal                   06-4514 4377 
  Diaken      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          pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl

          mw. M. Hink      (0181) 416 291
           mw. Th. van der Molen       (01810 479 327

          mw. I. Niks 

  Beheercommissie   
  Voorzitter      vacant
  Secretaris (wnd) J. Hoogstad  06 5062 5560    secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
  Budgethouder  (wnd) J. Hoogstad                budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
  Lid                               L. van der Molen (0181) 479 327
  Lid                               H. van Niekerk    (0181) 482 717
  Parochiële Caritas Instelling   (voorheen Diaconale Raad)
  Voorzitter          L. Peerlings     (0181) 402 100  
  Penningmeester          M. van Gurp                             (0181) 414 325
  Lid          mw. I. Geurink-Muller     (0181) 413 056

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     (0181) 402 528
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Beheer kerkhof: J. Hoogstad  beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

De Zevensprong        Contact- en nieuwsblad RK Kerk Brielle (alleen via 
website)  Redactie: H. van Niekerk r  edactie@rkkerk-brielle.nl                             
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Noot van de redactie
Een aantal artikelen in deze uitgave verschijnen (mogelijk aangepast) 
ook in Pieckfijn Parochienieuws februari editie.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn

De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 februari. De februari
editie van de Pieckfijn verschijnt 15 januari.

Raad van Kerken  Brielle: Oecumenische viering
(verscheen ook in Pieckfijn Kerst/januari editie)

 Op zondag 20 januari 2019 is er om 10.00 uur is er 
een oecumenische viering in de Catharijnekerk. 
Het thema van deze viering, waarin dominee Len 
Lafeber zal voorgaan, is: Recht voor ogen.

 De viering zal worden opgeluisterd met zang van de 
cantorij van de Catharijnekerk. 

In de Nederlandse taal zijn er nogal  wat gezegden, waarin de woorden 
recht en oog of ogen voorkomen. Zo spreken wij bijvoorbeeld van: Recht
doen aan, iemand recht in de ogen kunnen kijken, iemand tot zijn recht 
laten komen, oog hebben voor, iets in ogenschouw nemen, een oogje in 
he zeil houden etc. Wat opvalt is, dat alle gezegden ons in min of 
meerdere mate iets zeggen over onze relatie met onze medemens. 
Hebben wij daar altijd oog voor? Is ons handelen er altijd op gericht om 
de ander meer of beter tot zijn/haar recht te laten komen? Kunnen wij 
onszelf altijd recht en oprecht in ogen kijken?
In deze viering willen wij hier samen biddend en zingend bij stil staan.

Iemand vroeg eens aan mij: “Zeg mij eens, wat is het tegenovergestelde 
van ‘ik’?” Ik zei onmiddellijk: “Jij”. En hij zei me: “Neen, het 
tegenovergestelde is “wij”. Want het tegenovergestelde van alle 
individualisme, zowel van het “ik” als van het “jij” is het “wij”.  Paus 
Franciscus, mei 2018
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Januari
1. 11:00  Brielle       (HS)  Nieuwjaars viering
4. 10:00 Ommeloop (HS)  Eerste Vrijdag viering
6. 09:30  Brielle       (HS)  Drie Koningen

       Jan en Carlo Kösters, Jopie Grootscholten
       Joop, Corrie en Jan Kroesen

13. 09:30  Brielle      (YK) Riet en Piet van Wees
20. 09:30  Brielle      (---)   Oecumenische viering Catharijnekerk

        Jan Wesseling
27. 09:30 Brielle       (PV)  Toine Hendriks 
3.   09:30 Brielle       (SL)    

YK: Pater Y. Konchenko sdb       HS: Pastoor H. Smulders
WF: Pastoor W. Froger        SL: diaken S. Lokken
PV: Pater P.H. van der Veer ofm cap
   
Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van 
parochieblad Pieckfijn : web-editie Kerst em januari en pdf Kerst en 
januari

Kopijdatum voor de Zevensprong van februari 
en de  Pieckfijn van maart

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 27 januari aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl

Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word (.doc of .docx) of 
OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman.

Kinderwoorddienst 13 januari 
(verscheen ook in Pieckfijn Kerst/januari editie)

In januari zal er tijdens de eucharistieviering een 
kinderwoorddienst zijn in de parochiekerk, 
Nobelstraat 24 in Brielle. De kinderwoorddienst 
vindt plaats in de Ten Have-zaal tijdens de dienst
van het woord van de eucharistieviering. De 
bedoeling van de kinderwoorddienst is kinderen 

de kans geven om God te leren kennen. Na het evangelie is er een 
activiteit in de vorm van knutselen, kleuren of puzzelen. Bij terugkomst
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 in de kerk houdt de voorganger een gesprekje met de kinderen. De 
dienst begint om 9.30 uur. Het thema deze keer is: Johannes doopt Jezus,
naar het evangelie van Matteüs 3, 13-17.

10age7: ons afgelopen jaar

We hebben weer een mooi jaar gehad met de 
tienerclub in Brielle: afwisselende evenementen,
zolderavonden en acties tijdens ons 11de jaar!
We hebben twee filmavonden gehouden, 
waarbij een collecte werd gehouden. Bij de 
eerste film (Jesus Christ Superstar) werd een 
collecte gehouden voor stichting Ghana Medical

Support, de Vastenactie. Tijdens de 2e filmavond (The greatest 
showman) een collecte voor onze eigen komende actie. We gaan 
namelijk weer een speeltuin bouwen in Polen in de zomer van 2019. Wie
wilt ons hierbij nog komen helpen?
Door het jaar heen hebben we bij verschillende vieringen geholpen: de 
voorstelviering van de communicanten, de openingsviering te Hoogvliet,
de kerkproeverij en de kinderwoorddienst. Waarbij we niet alleen 
invulling gaven aan de viering, maar ook onze zangtalenten lieten horen 
en zelfs onze bakkunsten lieten smaken. Op Witte Donderdag hielden we
onze jaarlijkse Pesachmaaltijd met daarna de kerkdienst. Een mooie 
voorbereiding op Pasen.
De laatste 3 zolderavonden van dit jaar hebben we niet alleen het spel 
‘Manna’ gespeeld, maar ook 60
schoenendozen gevuld voor de
Actie4Kids. We hebben binnen onze
kerkgemeenschap niet alleen alle spullen
verzameld, maar ook nog eens het geld
bij elkaar gekregen d.m.v. een extra
collecte om de verzendkosten te dekken.
Fantastisch om dit met elkaar te kunnen
doen als Diaconaction-actie!
U kunt trouwens het hele jaar door spullen voor de schoenendoos-actie 
afgeven bij het verzamelpunt in Zuidland: vanaf januari 2019 iedere 
dinsdag van 9:30 – 15:30 uur bij Pols, Stationsweg Zuidland (niet in 
maart) 
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We hebben zin in het komende jaar met weer iedere 2e vrijdag van de 
maand een zolderavond in ons Parochiehuis. Wie van de jongeren sluit 
zich bij ons en komt ook naar onze zolderavonden in het parochiehuis?
CU vrijdag 11 januari 2019,  inloop vanaf 19.00 uur (3 x aanbellen bij 
Nobelstraat 22, Brielle) start 19.30 uur  Info: 06-15286157

Open kerk

Op zondag 16 en 23 december hadden we dit jaar voor het eerst de kerk 
open tot 17.00 uur. In deze drukke tijd voor
kerst konden de mensen binnen lopen voor 
een momentje van rust en bezinning. In de 
kerk is gezongen door het koor en er is 
door verschillende mensen live muziek 
gespeeld. Mensen konden een kaarsje 
aansteken bij de kerststal, een filmpje 
bekijken van de workshop kerstkeramiek 

en een filmpje zien van het kerstverhaal dat gespeeld was door de 
kinderen. Daarnaast was en een mogelijkheid voor de kinderen om een 
ster te maken. In totaal zijn er tussen de 250 en 300 mensen geweest die 
hier gebruik van hebben gemaakt. Ze vonden het allemaal erg fijn dat de 
kerk open was.

Adventsactie

In de tijd van advent waarin wij hoopvol 
uitkijken naar de geboorte van Jezus, delen 
we extra van onze rijkdom. Door anderen te 
geven van onze overvloed, maken we de 
hoop voor anderen werkelijkheid. We 
hebben geld ingezameld voor de 
bisschoppelijke advent actie en achter in de 

kerk stond een krat waarin lang houdbare producten gezet konden 
worden voor de voedselbank in Brielle. Uiteindelijk zijn er drie grote 
dozen vol spullen opgehaald. De voedselbank Brielle dankt ons hier 
hartelijk voor.
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Kerstviering voor kinderen

Maandagavond 24 december 19.00 uur was het dan zover: de 
kerstviering voor de kinderen. De kinderen 
die mee hielpen waren best zenuwachtig en 
ook voor de kinderen in de kerk was het 
spannend. Ze zaten in het donker in de kerk 
en sommigen zijn anders daar niet zo vaak.
Eerder in de maand hadden een groep 
kinderen het kerstspel nagespeeld in een 

echte stal. Foto's daarvan waren te zien tijdens het lezen van het 
evangelie. Vijf kinderen hielpen met de kaarsen. Zij staken eerst de 
kaarsen aan van de advent, na de voorbede konden de kaarsen naar de 
stal (want het kind was geboren) en na afloop van de viering gingen de 
kaarsen mee naar de deur. Met dit licht in hun hart en met nog een echte 
kaars als cadeau gingen de mensen weer naar huis. Alle kinderen hebben 
het fantastisch gedaan.

Sint in de kerk

Ondanks zijn drukke schema had de Sint nog 
tijd om bij ons in de kerk langs te komen. Hij 
had lekkere Pietjes van chocolade 
meegenomen voor de kinderen en gelukkig 
zaten er veel in de kerk. De kinderen waren dit
jaar erg netjes geweest en verdienden allemaal
ook een cadeautje uit de zak. Maar de 
volwassenen? Waren die wel braaf geweest in 

de kerk? De Sint wilde dat graag weten! Zij vertelden de Sint dat er veel 
goede dingen zijn gebeurd in de kerk. Daar werd hij erg blij van. Nu kan 
hij met een goed gevoel terug naar Spanje, maar we hopen dat hij 
volgend jaar weer op bezoek komt.

Overleden
-op 29-11-2018  dhr. Wilhelmus Josephus Franke,  90 jaar
-op 27-12-2018  oud-pastoor drs. Johannes Jacobus Cornelis van
Swieten, 84 jaar
Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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Oud-pastoor Jan van Swieten overleden

Op donderdag 27 december 2018 is op 84-jarige leeftijd plotseling onze 
oud-pastoor Jan van Swieten overleden. Jan van Swieten legde in 
september 1958 zijn plechtige professie af als Minderbroeder 
Franciscaan en heeft in die Orde verschillende functies bekleed. In 
februari 1989 werd hij met instemming van zijn provinciaal benoemd tot 
pastoor van de parochie HH. Martelaren van Gorcum te Brielle en tevens
tot custos van het bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum te 
Brielle. Met ingang van 19 april 1990 werd hij geïncardineerd in het 
bisdom Rotterdam en behoorde hij tot de clerus van ons bisdom. Van 
november 1991 tot februari 1994 was hij deken van het dekenaat Zuid-
Hollandse Eilanden.

Laatste nieuws via sociale media en mailing

Onze Brielse gemeenschap maakt evenals zovelen gebruik van Facebook
en Twitter om ieder, die dat wil, op de hoogte te houden van actueel 
nieuws dat op de website wordt gepubliceerd.
Daarnaast is er de “Mededeling” mailing die hetzelfde bericht bevat als 
wat er op Facebook (Rkkerk Brielle) en Twitter (@rkkerkbrielle) 
gepubliceerd wordt. Uiteraard wordt er met de emailadressen 
discreetomgegaan. 
De berichten hebben meestal een link waarmee u direct door kunt
klikken naar het nieuws op de website. Statistieken hebben inmiddels 
laten zien dat er meer vanuit de mailing doorgeklikt wordt, dan vanuit de
social media.
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 
Mededeling email” of u meldt zich aan via onze website 
www.rkkerkbrielle.nl
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. 
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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  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

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   416 291  en met het parochiehuis 412 142. Buiten de uren dat   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.

8


