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Van de redactie

Op 30 juni is de Pieckfijn van juli & augustus verschenen. Omdat de 
kerk in juni weer open is gegaan, is deze editie van de Zevensprong weer
een normale editie. Ook heeft deze editie meer en uitgebreidere artikelen 
dan het Brielse katern van de Pieckfijn.

Verschijningsdatum Zevensprong

De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 september. 

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. Hoewel er een versoepeling is van de 
maatregelen, kunt u nog steed het beste de pastoor of een van de pastores
(pastoor Smulders, pater Konchenko of diaken Steef Lokken) bellen of 
een email sturen. 

Sacrament van boete en verzoening (de Biecht) 

U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u 
anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

Familiebericht

Johanna Gijsberta (Jo) van den Beemt – de Veer op 10-6-2020. Uitvaart 
was op 16-6-2020 in besloten kring wegens Corona / COVID-19. 

Kopijdatum voor de Zevensprong van september

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 augustus aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl     in Word (.doc of .docx) of OpenDocument 
(.odt) lettertype Times New Roman. Kopij gestuurd aan 
rkkerkbrielle@chello.nl of aan het prive email-adres van de redactie 
wordt als niet-ontvangen beschouwd.

2

mailto:redactie@rkkerk-brielle.nl


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

In de Ommeloop zijn voorlopig NOG GEEN Eerste Vrijdag vieringen

5-7.   09:30  Brielle           (HS) *
12-7. 09:30  Brielle           (YK)   Sophie van Bohemen
19-7. 09:30  Brielle           (FW) *
26-7. 09:30 Brielle           (RW) Rie en Gerard van der Kroon-Harte
2-8.   09:30 Brielle           (PV)  Rafal Cias
9-8.   09:30 Brielle           (HS)  Koos Herscheid
16-8. 09:30 Brielle           (DOP) Riet Tuk, Zbiegniew Cias, 
                                                    Salomea Cias, Koos Herscheid
23-8. 09:30 Brielle           (RW) Koos Herscheid
30-8. 09:30 Brielle           (WF) Koos Herscheid, Joep Vanhommerig

Hettie Goos, Hans Kneefel
* Geen misintenties bekend bij publicatie

(HS): pastoor H. Smulders     (YK): pater Y. Konchenko, sdb
(FW): pastor F. Wijnen                       (RW): pr. R. Winkelhuis
(PV): pater P.H. v.d. Veer, ofm.cap.   (DOP): Dienst o.l.v. Parochiaan
(WF): pr. W. Froger                             (SL): diaken S. Lokken
   

Vieringen vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli mogen er weer vieringen worden gehouden met meer dan 30
gelovigen per viering. Echter, wegens de verplichte 1,5 meter afstand en 
gezien de capaciteit van onze kerk is besloten een maximum van 34 - 50 
personen aan te houden. Het exacte aantal hangt af van de reserveringen 
(gezinnen/anderen). Bij twijfel, thuis blijven! Voor de vieringen gelden 
de volgende maatregelen:
RESERVEREN: 
– U wordt dringend geadviseerd vooraf te reserveren. Dit kan door via 
de websitepagina “Kerkdiensten, tijden, reserveren” het formulier in te 
vullen of telefonisch via de parochiewacht (ma. t/m do, van 9:30 – 
11:30). Lukt dit niet, stuur dan  een email met de vereiste gegevens aan 
website@rkkerk-brielle.nl 
HYGIËNE:
– U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het 
uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
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– Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET WOORD:
– Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet
aangeraakt
DIENST VAN HET ALTAAR:
– Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het 
Onze Vader.
– Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
– Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of 
andere gaven moet vermeden worden.
H. COMMUNIE UITREIKING:
– U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
– U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
– Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend 
op anderhalve meter afstand.
– Als u de H.Hostie niet met de hand wilt aanraken, dan kan een eigen 
‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H.Hostie naar de 
mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine 
schone witte zakdoek.
COLLECTE:
U kunt bijdragen aan de collecte via een collecteschaal op een tafel bij de
uitgang, via een bankoverschrijving of via de Givt-app. Zie hiervoor het 
volgende artikel.
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING:
– Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen 
tijdens de viering.
NA AFLOOP
– Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw wordt tot 
september NIET gedaan.
MARIA:
– Het Mariabeeld, schilderij of icoon mag niet worden aangeraakt of 
gekust.
KAARSEN
– Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te 
volgen.
– De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden.
(zie hiervoor de Givt app)  Als dat niet kan dient u uw handen te 
ontsmetten alvorens te betalen.
– De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken. Als
dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.
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Givt: digitaal doneren

Bankpas vs. minder contant geld
Doordat we steeds meer gebruik maken van een bankpas om onze 
aankopen te betalen, beschikken we steeds minder over contant geld. 
Met dit gegeven worden we als kerkgangers geconfronteerd als de 
collecteschaal ons wordt voorgehouden tijdens de vieringen. Als er een 
week van te voren een collecte voor een speciale actie wordt 
aangekondigd, moeten we er speciaal rekening mee houden, dat we op de
daarop volgende zondag voldoende contant geld bij ons hebben. 
App
In onze tijd van verdergaande digitalisering hebben er inmiddels 
ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor het ook mogelijk is geworden 
om digitaal te doneren tijdens een viering. Hierdoor is een “app” 
beschikbaar gekomen, welke op de mobiele telefoon kan worden 
gedownload en waarmee heel eenvoudig toch aan de collecte kan worden
deelgenomen ook al zijn we niet in kerk gedurende de huidige crisis.
Collecte
Nu we weer mogen samenkomen in onze kerk, is het mogelijk om zowel 
in contanten als digitaal aan de collecte mee te doen. 
Het ontbreken van de opbrengsten vanuit de wekelijkse collectes tijdens 
de corona-crisis heeft gevolgen gehad voor de financiële positie van onze
gemeenschap. Deze middelen hebben we hard nodig voor het beheer van
onze kerk, maar ook voor de pastorale ondersteuning en de uitvoering 
van onze diaconale activiteiten.
Download, installatie en gebruik
Daarom willen wij voorstellen om gebruik te maken van de mogelijkheid
van het digitaal collecteren. Om de hiervoor benodigde app te kunnen 
downloaden, het gebruiksklaar maken en het gebruiken tijdens de 
collecte, verwijzen wij u naar bijgaande presentatie “Begeleiding gebruik
Givt-app” op de website. 
Zender
In de collecteschaal is een zender geplaatst, zodat kan men volstaan om 
de mobiele telefoon alleen vlakbij de schaal te houden om de donatie te
 laten uitvoeren. Daarnaast kan men ook doneren en betalen via een QR 
code. 
Dit is de algemene QR code zoals deze op de homepage van de website 
staat:
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Inmiddels kunt u ook de AKB via Givt doneren. Zie hiervoor de QR 
code onderaan de contact  pagina   van de website of onderaan het 
AKB   formulier  .  U kunt in de kerk de kaarsen, missaaltjes en bij het St. 
Anthoniusblok (naast Maria) ook via een QR code betalen. 
Nadeel QR code Maria en missaaltje
Het enige nadeel van het digitaal doneren/collecteren is dat het minimum
bedrag op dit moment nog € 0,50 is. Dit geldt dus ook voor de kaarsen, 
en missaaltjes terwijl het met contant geld resp, € 0,30 en € 0,25 is. Het 
bisdom is in gesprek met Givt om het minimum bedrag op €0,25 te 
zetten.
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 Gegevensbescherming
 (AVG) 
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik 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. 
Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen 
belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname. 

Voorstellen communicantjes

Helaas hebben door de coronacrisis, onze communicanten hun eerste 
communie op 17 mei niet kunnen doen. De kinderen hebben, bij de
 laatste les zich gebogen over hoe ze zich zouden voorstellen. Er is 
gekozen voor bij de voorbede. Laten we hopen dat er weer snel tijden
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 aanbreken, dat onze communicanten zich in de kerk kunnen voorstellen 
en daarna hun eerste communie kunnen doen. Hieronder staan hun 
voorbedes.
Xavier:                                             Samuel:

Ik bid voor dat alle mensen             Ik bid voor dat alle mensen
te eten hebben.                                 een leuke zomervakantie hebben. 
Laat ons bidden.                               Laat ons bidden.

Natascha:                                         Mats:

Ik bid voor dat alle mensen             Ik bid voor dat alle mensen:
een mooi zomer hebben.                 Dat alle zieke mensen beter worden.
Laat ons bidden.                     7        Laat ons bidden.



Verslag 10Age7

Stapje voor stapje hopen we het gewone kerkleven weer nieuw leven in 
te kunnen blazen, met inachtneming van de richtlijnen vanuit de 
overheid. Op 12 juni startte 10Age7 weer met een bijeenkomst. De 
jongeren zelf wilden weer graag komen. We bekeken de film van pater 
Damiaan. Deze heeft veel raakvlakken met de coronatijden en maakte 
diepe indruk.
Nieuwe leden van 12 tot 24 jaar zijn welkom, wel eerst aanmelden 06-
15286157.

Vlijt voor barmhartigheid

De dames van de brei - en haakgroep "vlijt voor 
barmhartigheid" hebben thuis vele steken 
gemaakt voor dekens, mutsen, sjaals, wanten, 
knuffeltjes, tasjes etc. voor het goede doel. Dit is 
een goede dagbesteding voor veel mensen. Heeft 
u nog brei of haakwol? U kunt dit t.z.t. inleveren 
bij de kerk.

Vieringen weer gestart

Op 7 juni zijn bij ons de vieringen weer gestart met 
verplicht reserveren. In juni mochten er maximaal 
30 bezoekers (exclusief “personeel”: voorganger, 
koster, lector, bezoekerscoördinator, organist, 
kantor) zijn. Bij de eerste viering waren er 9, bij de 
tweede viering op 14 juni waren er 22. Dit was ook 
de eerste viering waarbij de communie kon worden 
ontvangen. Op 22 juni waren er 20 en op 28 juni 
ook 20. Helaas bleek dat in de lokale kranten 
foutief stond aangegeven dat er nog steeds geen 
diensten zijn. Hoewel daardoor het maximaal aantal
bezoekers per viering niet gehaald wordt, hebben
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 de eerste vieringen wel een leerzame ervaring opgeleverd  met hoe de 
richtlijnen te hanteren: handen desinfecteren, kaarsen aansteken, 
bezoekers hun plaats aanwijzen, hoe wordt de communie uitgereikt. Bij 
alle vieringen waren ook buitenlandse personen die naar de kerk kwamen
en dus niet gereserveerd hadden. Zij zijn, wegens het niet halen van de 
30 reserveringen, welkom geheten bij de viering. Op 28 juni was het ook 
de eerste keer dat de communie werd uitgereikt van achter het 
communiescherm en dat men dus weer als vanouds naar voren kwam. 
Hoewel er bij een aantal mensen twijfel bestaat of het wel veilig gebeurt,
bestaat er bij het Pastoraal Team en het “personeel” geen twijfel. 

Misintenties

Nu de kerk weer open is, zullen de misintenties ook weer in de kerk 
worden afgelezen. Helaas is het aantal opgegeven misintenties 
dramatisch gedaald. Of dit door de digitalisering van de opgave komt of 
door het feit dat de kerk dicht was wegens de Corona/COVID-19 crisis is
nog niet bekend. Maar hieronder volgt een herhaling van de 
mogelijkheden om misintenties op te geven:

Het is via een omweg mogelijk om contant te betalen, maar het is ook 
mogelijk om gebruik te maken van bankoverschijvingskaarten. 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 
deze Zevensprong.
U kunt gebruik maken van familieleden of bekenden om de misintenties 
via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) op te geven.
Via de email 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 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)
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- 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.

Mailing, Twitter en facebook
Mailing
In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat een “advertentie” voor de 
Mededeling-mailing. Via de mailing worden mededelingen verspreid die 
niet te laat komen voor de Zevensprong en Pieckfijn. U moet hierbij 
denken aan bijv. overlijdens. 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 email” te sturen aan 
website@rkkerk-brielle     of u meldt zich aan via onze website.
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.

Twitter
Ook Twitter (@rkkerkbrielle) is onderdeel van onze media voor 
mededelingen. Hoewel het aantal volgers van onze Twitter nog niet zo 
hoog is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel
 gebruikt. Ook de Paus heeft twitter: @Pontifex. Vaticaans nieuws: 
@VaticanNews.

facebook
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 de katholieke gemeenschap. Uiteraard zijn wij hier blij 
mee. Echter, omdat alle nieuws daarop nu automatisch verspreid wordt, 
zijn “vrienden” niet meer nodig. Vriendschapsverzoeken worden daarom 
niet meer geaccepteerd. Bestaande vriendschappen blijven uiteraard 
bestaan!
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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     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  parochie- 
wacht aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken.  U kunt ook 
bellen naar een van onze pastores. 
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