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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)
Redactie: H. van Niekerk r  edactie@rkkerk-brielle.nl            
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Van de redactie

U leest de januari editie van de “Zevensprong”. Uit een aantal indirecte 
reacties die door de redactie zijn ontvangen, kan worden afgeleid dat de 
“Zevensprong” (of in elke geval een aantal artikelen) met aandacht 
wordt gelezen. Daar ben ik als redactie blij mee, want dat is de reden dat 
de “Zevensprong” blijft verschijnen. Wat mij (en andere parochianen) 
betreft blijft de “Zevensprong” nog jaren doorgaan, ook als ik er (om wat
voor reden dan ook) mee gestopt ben.

Van de locatieraad

Eh,..locatieraad? Ja, per 1 januari 2022 zijn de pastoraatsgroep en 
beheercommissie samengegaan in de locatieraad. Niet op eigen initiatief 
overigens, al was het gedeeltelijk samen vergaderen dat wel. Om de 
locatieraad vorm te geven komen er gesprekken met de met de leden van
de pastoraatsgroep en beheercommissie over wie wat wil en kan doen. 
Dit had al in 2021 moeten gebeuren maar vindt nu ergens begin 2022 
plaats en daaruit komen benoemingen voort.
De RK kerk zit al jaren in geldnood, en dat is voor onze Brielse kerk niet
anders. Wij zijn sterk afhankelijk van o.a. de Actie Kerk Balans ofwel 
AKB. Hoewel de laatste cijfers bij het schrijven hiervan nog niet bekend 
waren, was het afgelopen jaar tot december een financieel dieptepunt. 
Nog niet eerder is er zo weinig ontvangen. Over de oorzaak kunnen we 
slechts gissen, iedereen maakt zijn of haar eigen afweging. 
Na dat het al jaren geleden was aangekondigd, worden dit jaar de 
acceptgiro en bankoverschrijvingskaart echt officieel afgeschaft. Wat dat
met betrekking tot de AKB voor de parochianen zonder computer gaat 
betekenen is een grote vraag. Incasso is wellicht dan de enige oplossing.

Mededeling-mailing

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
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 email” te sturen aan website@rkkerk-brielle     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.

Reserveren voor een viering

De bisschoppen hebben besloten dat het reserveren voor een viering 
gewenst is. Dit vanwege het sterk toenemen van het aantal besmettingen.
Hoewel er sinds de versoepelingen gebruik werd gemaakt van een lijst 
waarop alle regelmatige bezoekers kunnen worden aangevinkt, wordt in 
Brielle de wens van de bisschoppen gevolgd. Het aantal bezoekers is 
beperkt tot 50, maar bezoekers die niet gereserveerd hebben worden 
toegelaten zover het mogelijk is. Echter: vol = vol. Voor verdere 
berichtgeving verwijzen we u naar onze website. Hou deze daarom goed 
in de gaten of meldt u aan voor de Mededeling-mailing.

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

Familiebericht

Overleden:
Charlotte Dierick-Pas op 19-12-2021

Dat zij mag rusten in Gods vrede.
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Kopijdatum voor de Zevensprong van februari

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 januari 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 februari editie verschijnt rond 31 januari 2022.

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

02-1. 09:30  Brielle        (PV) R *
09-1. 09:30  Brielle        (YK)  R *
16-1. 09:30  Brielle        (BP) R *
23-1. 09:30  Brielle       (RW)  R Wouter Verhaar
30-1. 09:30  Brielle        (YK) R *

* 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 ..een terugblik op 2021

We zijn 2021 begonnen met digitale bijeenkomsten via Zoom. Uiteraard 
niet ideaal, maar dan konden we in elk geval nog iets doen om onze 
jongeren bij elkaar te houden. Na de zomer konden we 4 avonden fysiek 
op zolder bij elkaar komen. Helaas ging de 5e avond (de traditionele jaar-
afsluitende film-avond) niet door wegens de zoveelste Corona-golf.
Hopelijk wordt 2022 beter, maar als we het niet fysiek kunnen doen, dan
doen we het weer digitaal.

De (fysieke) bijeenkomsten vinden plaats op zolder, waar we thema/crea
avonden hebben, tijdens een viering in de kerk (op zondag) of op een
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 locatie waar we ons inzetten voor onze medemensen (verpleeghuis, 
voedselbank, schoenendoosactie e.d.)

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 Vormsel en 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.
Het vormsel zal plaatsvinden op 1e Pinksterdag 2022. Hiervoor kunt u 
uw kind opgeven tot uiterlijk 31 januari 2022 bij het Centraal parochie 
secretariaat.
Opgeven voor beide sacramenten kan via dit formulier op onze website.

Kinderwoorddienst zondag 9 januari: 

Zondag 9 januari a.s. zal in 
de RK-kerk, Nobelstraat 24 
in Brielle een viering 
gehouden worden met 
kinderwoorddienst. De 
evangelielezing van deze 
zondag is Lucas 3,15-16.21-
22.
Jezus wordt gedoopt door 
Johannes, die al heel veel
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 mensen gedoopt heeft. Door de doop horen de mensen bij God. 
Wanneer Jezus gedoopt wordt gebeurt er iets bijzonders: de hemel gaat 
open, er klinkt een stem en een duif komt uit de hemel omlaag naar 
Jezus. Zo laat God zien en horen dat Hij aanwezig is. 

Met de kinderen denken we na over momenten waarop zij iets van Gods 
aanwezigheid kunnen merken. 

Viering Eerste Kerstdag

Het was na de aankondiging van weer een lockdown, vlak voor Kerst, 
was het de grote vraag of de kerken gesloten zouden worden. Op 20 
december gaven de bisschoppen nieuwe richtlijnen: de gemeenschappen 
mochten zelf besluiten of vieringen zouden plaatsvinden. Als de kerk 
open bleef mogen er maximaal 50 bezoekers aanwezig zijn, 
medewerkers niet meegerekend. 
In Brielle was er al een week eerder besloten dat als er geen viering 
gehouden mochten worden, we in elk geval de deuren zouden openen 
voor het aansteken van een kaarsje en persoonlijk gebed. Dus voor 
Brielle was het besluit snel genomen. Weliswaar zou de Nachtmis 
digitaal zijn, we hadden wel vieringen op Eerste Kerstdag en Tweede 

Kerstdag (Feest 
van de Heilige 
Familie). De 
viering van Eerste
Kerstdag was een 
zeer mooie 
Woord- en 
Communieviering
voor Jong en Oud.
Hierin ging mw. 
Bea Poortvliet 
voor en het werd 
opgeluisterd door 
zowel een 
organiste met 4 
leden van ons St. 

Caecilia koor als een ensemble van parochianen.  Alles uiteraard met 
inachtneming van de Corona-maatregelen. 
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Er waren 42 bezoekers en 14 “medewerkers” zodat de kerk voor Corona 
begrippen bijna vol zat. Op de foto ziet u een sfeerbeeld tijdens een 
optreden van het ensemble. Op de website staat een video van dit 
optreden, gemaakt door Linda Roskam.

Viering Tweede Kerstdag

We hadden voor het eerst een viering op Tweede Kerstdag, die op een 
zondag viel. Zo druk bezocht als de viering op Eerste Kerstdag was, zo 
rustig was het bij deze viering: slechts 15 aanwezigen, inclusief 
medewerkers. De viering werd mooi opgeluisterd door een organist en 2 
cantors.
Pastor Rob Winkelhuis ging voor in de viering en begon zoals 
gebruikelijk met een verhaaltje, die de kern van het evangelie weer gaf. 
Hij vertelde ook een anekdote over een jongen die het Kindje Jezus uit 
de kerststal meenam. Hij bleek het recent zelf te hebben meegemaakt, 
wat het eigenlijk nog leuker maakte.

Oudejaars (“oliebollen”) viering

Vanwege de Corona-
pandemie was het de 
vraag of we wel een 
oliebollen viering 
konden hebben. Maar 
omdat de vieringen 
door gingen, werd de 
vraag anders. Wat 
doen we met de 
oliebollen als we niet 
bij elkaar mogen 
zitten, zoals voor de 
pandemie gebruikelijk

was? Tijdens de eerste digitale vergadering van de locatieraad kwam het 
voorstel om dan maar de oliebollen uit te delen bij het verlaten van de 
kerk. Niet zo gezellig als anders, maar beter dan niets. De viering werd 
voorgegaan door diaken Steef Lokken met slechts 6 parochianen, 
exclusief medewerkers.

7



Over de voorkant

De “openbaring des Heren” of 
“Driekoningen” Volgens de 
kerkelijke kalender valt dit hoogfeest
op 2 januari maar volgens de 
informatie bij de afbeelding 
(overgenomen van kerknet.be) op 3 
januari. Er wordt in de viering 
gelezen uit Jesaja 60,1-6, Psalm 
72(71),1-2.7-8.10-11.12-13, uit Efeze
3,2-3a.5-6 en Matteüs 2,1-12.

Givt update december

Zoals eerder aangegeven is besloten om tijdens de mededelingen de Givt
promotietekst weer voor te lezen. Of dat de oorzaak is dat het percentage
van de collecte dat binnenkomt via Givt is gestegen naar 50% tot 75% is 
niet bekend. Maar feit is wel dat de afgelopen maand de opbrengst van 
het contante geld van de standaard collecte opvallend laag is geweest. 
Onlangs was de opbrengst via Givt zelfs een groot veelvoud van de 
contante collecte.

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.
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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
 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. 
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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. Hoewel de afwezigheidsboodschap 
helaas niet te horen is, werkt het wel. U kunt ook bellen naar een van 
onze pastores. 


