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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:     NL03 RABO 0365 4999 78

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

  Pastorie:              Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle     (0181) 412 142
                               E-mail: rkkerkbrielle@chello.nl

 Parochiewacht aanwezig op werkdagen van 9.30-11.30 uur, 
behalve op de vrijdagen 

  Pastoor                       H. Smulders     
  Pater                           J. Konchenko       Jan van Almondeweg 63                     
                                      3176 VA Poortugaal                   06-4514 4377 
  Pastor      Vacant
  
Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor Ziekenzalving en 
afspraken voor een Uitvaart.    Bereikbaar tussen 8 en 22 uur.

  Pastoraatsgroep           mw. M. Hink      (0181) 416 291
  pgbrielle@hotmail.com    mw. Th. van der Molen       (01810 479 327
    

  Beheercommissie   
  Voorzitter a.i.                L. van der Molen                     (0181) 479 327
  Secretaris        J. Hoogstad                              06 5062 5560
  Penningmeester            J. Hoogstad                               06 5062 5560
  Leden                            J. ten Berge                              (0181) 415 474            
                                        H. Elkhuizen          (0181) 415 395
  P.C.I   voorheen Diaconale Raad
  Voorzitter          L. Peerlings     (0181) 402 100  
  Penningmeester          M. van Gurp                             (0181) 414 325
  Lid          mw. I. Geurink-Muller     (0181) 413 056

  Kostergroep            J. ten Berge                            (0181) 415 474 

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

      Ledenadministratie    H. Stricker- v.d. Kroon     (0181) 402 528
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r  edactie@rkkerk-brielle.nl                             

mailto:rkkerkbrielle@chello.nl
mailto:pgbrielle@hotmail.com
mailto:rkkerkbrielle@chello.nl


Inhoudsopgave
Blz. Titel
1……..Inhoudsopgave
2……..Noot van de redactie
2……..Verschijningsdatums volgende Zevensprong en Pieckfijn
2……..10Age7:  afsluiting seizoen 2017/2018
2……..Tuinfeest 1 juli
3……..Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Mei
3……..Kopijdatums voor de digitale Zevensprong en Pieckfijn
4……..(Het) Heilige in het zonnetje……
5……..Spreuk van de maand
5……..Sociale media en wijziging emailadres
5……..Contactpersonen in de kerk
6....…..Langskomen of contact ?

1



Noot van de redactie
Een aantal artikelen in deze uitgave verschijnen (mogelijk aangepast) 
ook in het Pieckfijn Parochienieuws editie juli/augustus.

Verschijningsdatums volgende Zevensprong en Pieckfijn

De september editie van de Zevensprong verschijnt 1 september.De 
september/oktober editie van de Pieckfijn verschijnt 11 september.

10Age7:  afsluiting seizoen 2017/2018

Voor de laatste keer zijn we dit 
schooljaar samengekomen om het 
seizoen af te sluiten met zang en 
spel. We begonnen met een lied dat 
we bij 10Age7 al heel vaak 
gezongen hebben: "Iedereen is 
anders". 
Daarna volgde op verzoek "Geen ja 
en geen nee". Verdeeld in 2 teams 

leverde dit diverse momenten op waarin duidelijk werd dat het vaak 
lastig is om geen "ja" te zeggen. 
De 2 teams bleven voor het volgende spel: "Maak het woord af". Er werd
een kaartje doorgegeven met een deel van een woord, bijv. "pen". 
Hiervan moest dan iets voor of achter worden geplaatst waarbij je 
uiteraard niet mocht herhalen.
Het laatste spel was het "Mad" bordspel waarbij regels en opdrachten 
anders waren dan wat je gewend was met als doel zo weinig mogelijk 
geld overhouden. Dit bleek nog vrij lastig met o.a. ruilen van geld en 
stoelen opschuiven. Het werd dan ook een hilarisch geheel.
Met een aantal eindexamen kandidaten onder ons wordt het spannend 
met hoeveel jongeren we in september weer van start gaan voor ons 11e 
seizoen!! 

Tuinfeest 1 juli
Op zondag 1 juli organiseren we weer een tuinfeest. We hopen dat het 
weer geslaagd wordt, zodat we er met ons allen weer een blijde 
bijeenkomst van maken.
De feestcommissie: Ank, Paula, Agnes, Wally, Miep.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Juli 

  1. 09:30  Brielle    (YK)    Harry Linders, Kees Foet,
                                             Jopie Grootscholten, 

  Jan & Carlo Kösters
  6. 10:00  Ommeloop           Eerste Vrijdagviering
  7. 11:00   BK          (JH)    Nationale Bedevaart
  8. 09:30   Brielle    (HS)      Leo v.d. Helm, Teudi Bubberman
  9. 19:00   BK          (CB)     Patroonsfeest
15. 09:30  Brielle     (WCV)  Theo v.d. Horst, Harry Linders   
22. 09:30  Brielle     (HS)      Riet en Piet van Wees
29. 09:30  Brielle     (YK)     Harry Linders

BK: Bedevaartskerk

Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Augustus 

  3. 10:00  Ommeloop (HS)   Eerste Vrijdagviering
  5. 09:30   Brielle    (WF)      Riet en Piet van Wees, Hans Kneefel
12. 09:30   Brielle    (HS)       Theo v.d. Horst, Harry Linders 
19. 09:30   Brielle    (HS)       Riet en Piet van Wees
26. 09:30   Brielle    (FW)     Leo v.d. Helm

YK: Pater Jouri Konchenko       W&C: Woord en communieviering
HS: Pastoor H. Smulders           CB: Pastoor C. Bergs
JH:  Mgr. J. v.d. Hende              WF: Pastoor W. Froger
FW: Em. pastor F. Wijnen

Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van
parochieblad Pieckfijn : web-editie en  pdf

Kopijdatum voor de Pieckfijn van september/oktober 2018 
en  voor de digitale Zevensprong van september  2018 

INSTUREN TOT UITERLIJK 23  augustus aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl

Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word (.doc of .docx) of
OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman 
Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage 
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(Het) Heilige in het zonnetje……
Soms gebeuren er in je leven dingen, die je aan het denken zetten of die 
soms aan je leven een andere wending geven. Een toevallige ontmoeting.

Iemand, die zomaar iets tegen je zegt. Er 
gebeurt toevallig iets op straat. Je ziet iets, 
waardoor je bijzonder getroffen wordt.
Zo zijn mijn vrouw en ik begin mei een 
midweekje weg geweest met vrienden weg 
voor een korte wandelvakantie. Op dinsdag 
in die week is het bijzonder regenachtig. 
We besluiten daarom de stad Assen in te 
gaan. We lopen een beetje te dwalen. Al 
lopende komt het gesprek over de 

deportatie van Joden in de 2e wereldoorlog. Ik vertel onder andere, dat 
wij in Brielle ook een (voormalige) synagoge hebben. En ook dat in 
Brielle plekken, waar voor de oorlog Joodse mensen gewoond hebben, 
gemarkeerd zijn met bijzondere stenen. De zgn. Stolpersteine of 
struikelstenen. Onze vrienden hebben hier nog nooit van gehoord. Enfin 
we lopen verder. Opeens blijft Willy, de vriendin van mijn vrouw, staan 
en zegt; “Je bedoelt deze stenen, Henk.” En zij wijst daarbij naar tien 
Stolpersteinen.  “Hé, en kijk, daar staat de naam Belia op één van de 
stenen.” Verbaasd kijken we met z’n vieren naar de bewuste steen. Om 
het beter te kunnen lezen, maak ik de steen met mijn vingers schoon. 
Jawel, daar staat toch duidelijk de naam Belia. Het blijkt een meisje te 
zijn, dat in 1937 is geboren en op 19 februari 1943 in Auschwitz (Polen) 
om het leven is gebracht. En laat nu 19 februari (maar dan zoveel jaar 
later) de sterfdag van ons oudste dochtertje zijn. 
De naam Belia komt in Nederland niet veel voor. (In 2015 is de naam 
tweemaal aan een meisje gegeven.) Het is een Hebreeuwse naam voor 
meisjes. De betekenis is “Gods belofte”. Bijzonder of niet? 

Als ezelsbruggetje om de naam Belia te 
onthouden gebruiken we vaak een 
verwijzing naar het plantje Lobelia. Een 
uitbundig bloeiend plantje met paars blauwe 
bloemetjes en een heel klein wit hartje. De 
Lobelia staat  symbool voor de   
“Herinnering van het hoogste.”
Ja, hoor eens, is dat allemaal niet ver 
gezocht, hoor ik je nu al zeggen. Nou, dat 
kan wel zo zijn, maar is het toch allemaal
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niet verwonderlijk, iets om je over te verwonderen? Dat Joodse meisje, 
Belia, is nooit een (officiële) heilige geweest. Maar het was een kind van 
vijf jaar, dat nog de belofte van een heel leven in zich droeg. Gods 
Belofte!

Henk Lugtenburg

Spreuk van de maand
In het verlengde van het bovenstaande deze maand een gezegde en een 
aansporing: “Wonderen zijn de wereld nog niet uit.” “Menslief, 
verwonder je over het kleine.” 

Sociale media en wijziging emailadres
De afgelopen maanden is er op deze plaats aandacht besteed aan het feit, 
dat onze Brielse kerk sinds enige tijd gebruik maakt van sociale media 
om ieder, die dat wil, op de hoogte te houden van actueel nieuws dat op
de website wordt gepubliceerd.
Naast de sociale media is er de “Mededeling” mailing. Deze bevat 
hetzelfde bericht als wat er op Facebook (Rkkerk Brielle) en Twitter 
(@rkkerkbrielle) gepubliceerd wordt. 
Reden voor introductie van de “Mededeling” mailing is, dat er veel meer
mensen email gebruiken dan Facebook en Twitter. Uiteraard wordt er 
met de emailadressen discreet omgegaan.
De 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. 
De website heeft een nieuw emailadres: 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 naar website@rkkerk-brielle.nl 
met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” of u meldt zich aan via 
de website.

CONTACTPERSONEN IN DE KERK H.H. 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
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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 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. 


