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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 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. I. Niks 

  Beheercommissie   
  Voorzitter      vacant
  Secretaris                     H. van Niekerk         secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
  Budgethouder              J. van de Wiel       budgethouderbc@rkkerk-brielle.n  l  
  Lid                 M. Zijlmans
  
  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:        M. Zijlmans  beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
Contact- en nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” (alleen via 
website) en Parochie nieuwsblad “Pieckfijn”
Redactie: H. van Niekerk r  edactie@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 februari editie verschijnen 
en kunnen artikelen daar ontbreken (aangegeven met *). De geplaatste 
foto’s kunnen verschillen met die in de Pieckfijn.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn

De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 februari. 
De februari editie van de Pieckfijn verschijnt 14 januari.

Vrijwilligers tuinonderhoud en stencillen 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
Ook voor het stencillen zoeken we nog steeds een enthousiaste vrijwillier
die het van dhr. Van der Ham over wil nemen. Hij is inmiddels gestopt 
waardoor Ilse Niks (pastoraatsgroep) het afrdukken bij de kerk in 
Hoogvliet moet laten doen. Dit wordt doorberekend, zodat de kosten zijn
gestegen: er moet immers ook worden gereisd tussen Brielle en 
Hoogvliet.

 Voor meer informatie kunnen belangstellenden zich richten tot de 
BeheerCommissie via de email: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl. Dan 
wordt contact gelegd met de huidige vrijwilligers.

Overleden

Adriana Johanna (Jeany) Lens - Meijer. 4-12-2019 te Oostvoorne.
Petronella Johanna Francisca Cornelia (Nelly) Pluimes, 5-12-2019 te 
Brielle                                                        

Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

1-1.    09:30 Brielle          (HS) Nieuwjaarsviering 
  Theo van der Horst

5-1.    09:30 Brielle           (HS) Jan en Carlo Kösters
12-1.  09:30 Brielle  (YK) *
19-1. 09:30 Brielle            (PV) *
26-1. 09:30 Brielle           (RW) *
2-2.   09:30 Brielle           (SL) *
7-2.   10:00 Ommeloop     (HS) Eerste Vrijdag viering
9-2.   09:30  Brielle           (HS)

*: bij publicatie geen misintentie bekend.

HS: Pastoor H. Smulders RW: Pastor R. Winkelhuis         
SL: diaken S. Lokken WF: Pastor W. Froger                    
PV: Pater P.H. v.d. Veer ofm. Cap. YK: Pater Y. Konchenko, sdb
   

Kopijdatum voor de Zevensprong van februari 2020

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 januari aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl     in Word (.doc of .docx) of OpenDocument 
(.odt) lettertype Times New Roman.  

Verslag 10Age7 20-12-2019

We hebben met de jongerengroep 
10age7 het jaar 2019 gezellig 
afgesloten met gezamenlijk eten in 
Kerstsfeer en een filmavond. De 
animatiefilm Coco, waarin een 
jongetje tijdens de Mexicaanse 
traditie Día de los Muertos (Dag van 
de Doden) terechtkomt in het 
dodenrijk en daar zijn voorouders 

ontmoet, sloot aan bij het thema van de kinderwoorddienst die we in 
november hadden verzorgd. Is er leven na de dood, hoe ziet dat eruit? 
De jongeren hebben terugkoppeling gegeven hoe ze de jongerenavonden
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ervaren: actief, serieus, gezellig, leerzaam. Spelletjes zijn favoriet, de 
thema's vinden ze leerzaam en afwisselend en het samen dingen doen 
geeft saamhorigheid. KORTOM Goede balans van alles, om dit te horen 
was voor de leiding een compliment en reden om zo met enthousiasme 
door te gaan.
Mocht je ook willen komen laat maar weten, bel of app naar 06-
15286157, want vrijdag 17 januari staat gepland en voor jou is er ook 
een plekje vrij bij ons op zolder. Vanaf 12 jaar (volwassenen die een keer
als gast een avond willen bijwonen zijn ook welkom)

Nieuw evangelieboek

Tijdens het Hoogfeest van Kerstmis heeft 
pastoor Smulders onze kerk aan de 
Nobelstraat een nieuw evangelieboek 
gegeven en in gebruik genomen. In dit 
(lijvige) boek staan dus alleen de 
evangelies zoals deze tijdens de vieringen
worden gelezen. Na het lezen van het 
evangelie is het boek op een (nu nog) 
geïmproviseerde standaard voor het altaar 

geplaatst.
Bij het bisdom is een verzoek ingediend 
voor een goede standaard.

12 januari: kinderwoorddienst

Tijdens de mis van zondag 12 
januari zal er een 
kinderwoorddienst gehouden 
worden. We willen speciaal de 
ouders met kinderen uitnodigen om
te komen. De kinderen gaan onder 
begeleiding naar de Ten Havezaal 
om daar in hun eigen woorden te 
luisteren naar het evangelie van die 

zondag. Deze zondag luisteren we naar Mathëus 5: jij bent mijn geliefd 
kind. Komt u ook?                       4



Kerstgroet van onze twee adoptiekinderen

Vanuit Cambodja mochten we een kerstgroet met foto's ontvangen van 
onze twee adoptiekinderen. Het gaat goed met Anusa en Komkom, ze 
zitten allebei in de zesde klas en zijn onze gemeenschap zeer dankbaar 
dat wij dit financieel mogelijk maken. Voor hen betekent dit kans om te 
ontsnappen aan de armoede iedere dag een maaltijd en deelname aan het 
gezondheidsprogramma, waardoor ziektes voorkomen kunnen worden. 
Volgend jaar hopen we weer op uw steun tijdens de collectes bij de 
vieringen van jong en oud.

Voedselbank

Tijdens de adventtijd heeft 
er achterin de kerk een krat 
gestaan waar houdbare 
levensmiddelen in gezet 
konden worden voor de 
voedselbank. U heeft 
allemaal een steetje 
bijgedragen en zo hebben we
met elkaar vier dozen 

kunnen vullen. Aan het eind van de kerstviering voor kinderen was er 
een deurcollecte voor de voedselbank. Dat heeft bij elkaar 164 euro 
opgeleverd. Van dit geld gaan verse producten gekocht worden. We 
willen namens de gebruikers van de voedselbank iedereen hartelijk 
bedanken voor zijn/haar bijdrage.
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Kerst met kinderen

Op kerstavond was er om 
18:30 uur een viering voor 
kerst speciaal voor 
kinderen. Voor het eerst in 
jaren werd deze viering 
gehouden in de kerk in de 
Nobelstraat. Een groep 
ouders en kinderen had een 
paar weken geoefend om 
een aantal kerstliederen 
voor te dragen. Zij werden 

daarbij begeleid door muzikanten op fluit, gitaar en harp. Ilse las een 
mooi verhaal over vier kaarsen en Aryanna beeldde het verhaal uit. 
Pastor Bea Poortvliet ging iedereen hierbij voor in gebed en overweging.
En natuurlijk hebben we met elkaar de ons bekende kerstliederen 
gezongen, waar we altijd
zo vrolijk van worden. De
kerk zat helemaal vol met
ouders, grootouders en
vooral veel kinderen. Zelf
kijken we met een goed
gevoel terug op deze
viering van de geboorte
van Jezus. We hopen dat
iedereen blij en met een
mooie kerstgedachte naar
huis is terug gegaan. Veel meer foto’s zijn te bekijken via de Algemene 
Foto pagina op onze website.

Praten met de pastoor

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.
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Opgave en betaling van misintenties

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. Inmiddels is dit goed verlopen. 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.
- 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 secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl en 
centraal@rk-npg.nl.
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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
 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   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 412 142. Buiten de uren dat  
parochiewacht aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken.  U 
kunt ook bellen naar een van onze pastores.

8

mailto:website@rkkerk-brielle
http://www.rkkerkbrielle.nl/
mailto:website@rkkerk-brielle.nl
https://twitter.com/rkkerkbrielle
https://www.facebook.com/RK-Kerk-Brielle-2100335980020377/

