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Van de redactie

Dit is de zomer-editie van de Zevensprong, met een aantal verslagen 
zoals u hieronder kunt lezen. De redactie wenst u een prettige zomer.
De vermelding van alle verslagen en aankondigingen in deze editie:
– Een verslag van de bijeenkomst van 10Age7 van 10 juni
– Een verslag van de uitreiking Cheque voor Senegal Studieplan
– Een verslag van het tuinfeest op 26 juni. Foto’s zijn te vinden op onze 
website.
– Een verslag van de oecumenische wandeling op zondagmiddag 26 juni
– Een verslag van de kinderwoorddienst van 26 juni en aankondiging 
van 11 september.

Van de locatieraad

De locatieraad is met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2022 benoemd. 
Van de leden die tot dan toe in de beheercommissie of in de pastoraats-
groep zitting hadden is die benoeming komen te vervallen.
De leden van de locatieraad staan vermeld in het colofon op de 
binnenkant van de cover met de emailadressen waarop ze te bereiken 
zijn. De telefonische bereikbaarheid van de leden is afhankelijk van de 
betreffende leden.

Corona

De tekenen van de Corona zijn in onze kerk nog steeds aanwezig: 
nummers op de banken en de collecteschalen achterin de kerk. Hoewel 
dat inmiddels niet meer vanwege de corona is maar vanwege de Givt-
app. Maar we zitten opnieuw in een Corona-golf! Het is niet te hopen dat
de maatregelen (registeren/aanmelden, plaats toewijzen, beperkt 
maximaal aantal bezoekers) terug moeten komen. Wat echter opvalt is 
dat de meeste mensen tijdens de vieringen op afstand blijven, in elk 
geval tijdens de vredeswens. Laten we er met ons allen voor zorgen dat 
Corona in toom gehouden wordt!!

Mededeling-mailing

Herhaling is de kracht van reclame, maar kan desondanks irritant zijn. 
Dus u slaat dit artikel waarschijnlijk over omdat u het al heel veel heeft 
zien staan. Alleen heeft nog steeds slechts een kleine minderheid van de
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 parochianen in Brielle en omgeving  zich voor deze mailing aangemeld. 
De rest niet, wellicht omdat het niet zo nodig hoeft. Maar het is al
 diverse keren voorgekomen dat de mailing ook voor frequente 
kerkgangers waardevol bleek te zijn. 
Dus: als u nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, geef 
u dan op. Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen de
edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) 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 wilt aanmelden voor de “Mededeling” mailing kunt u dat 
doen door een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling
 email” te sturen aan website@rkkerk-brielle  .nl   of u meldt zich aan via
 onze website. Uiteraard is op de “Mededeling” mailing de AVG 
(“privacy wet”) van toepassing en wordt bcc ofwel “niet-openbare 
ontvangers” gebruikt voor de verzending.

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

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). Kopij gestuurd aan het privé email-adres of WhatsApp van de 
redactie wordt als niet-ontvangen beschouwd.
De juli & augustus editie verschijnt rond 1 september 2022.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

03-7. 09:30  Brielle        (SL) *
10-7  09:30  Brielle        (PV) * 
17-7. 09:30  Brielle        (FW) *
24-7. 09:30  Brielle        (RW) Koos Herscheid
31-7. 09:30 Brielle         (YK) Rie en Gerard van der Kroon-Harte
07-8. 09:30 Brielle         (RD) *
14-8. 09:30 Brielle         (PV) *
21-8. 09:30 Brielle         (DOP) *
28-8. 09:30 Brielle         (RW) Hetty Goos, Joep Vanhommerig
* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie

(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               (DOP): Dienst o.l.v. parochiaan     
(RD): diaken R. Dits

Familiebericht

Overleden: Martin van Gurp op 14-06-2022.

Wij wensen zijn nabestaanden sterkte met dit verlies en dat hij mag 
rusten in Gods Vrede.

Verslag 10Age7 van 10 juni
(door Johan)

Vrijdag 10 juni hadden we alweer onze laatste 
jongerenbijeenkomst van 10age7. We hebben de 
kruisen afgemaakt. Mooi versierd ook. Daarna 
hebben we de avond afgerond met het spel “De 
weerwolven van Wakkerdam”. We kijken weer uit 
naar de tweede vrijdagavond in september, 
wanneer er weer een nieuwe seizoen begint. Ben je

er dan ook bij?
Wil je als jongere ook meedoen bij 10age7 meld je dan aan! Vrijdag 9
 september komen we weer bij elkaar in het parochiehuis voor ons 16e 
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Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: 
jongenoud@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, Bartholde en Lianne

Cheque voor Senegal Studieplan

In juni was de overhandiging van de cheque aan Bram Poldervaart van 
Senegal Studieplan.
In de vastentijd hebben we met elkaar, door middel van de 
vastenmaaltijden en collectebussen, geld opgehaald voor het project 
Educatie Senegal.
Tijdens de eerste vastenmaaltijd heeft Bram ons, via ZOOM vanuit 
Senegal, verteld over de projecten die daar in Senegal lopen. Op 1 juni 
was hij weer terug in Nederland en mochten wij van de Oecumenische 
werkgroep de mooie cheque overhandigen. Nadat we eerst even gezellig 
met elkaar bij gekletst hadden, overhandigde Aryanna de envelop met de
cheque aan Bram. Toen hij de cheque uit de envelop haalde, werd hij 
overrompeld door het bedrag ervan.
We hebben met elkaar namelijk €1134,30 opgehaald. Dit bedrag gaat 
heel goed van pas komen bij de projecten die in Senegal lopen. Denk 
dan bijvoorbeeld aan schoolboeken. Met dit bedrag kunnen er zomaar 
meer dan 320 boeken aangeschaft worden.
Namens Bram, iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Oecumenische werkgroep Brielle
Janie Klerk, Hennie Deur, Irma Geurink, Aryanna Herscheid
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Kinderwoorddienst zondag 26 juni en 11 september

Op 26 juni hebben we het met de kinderen
gehad over gastvrijheid. Het blijkt lastiger 
dan je zou denken. Want is het wel 
verstandig om je deur open te laten? Je 
weet nooit wie er naar binnenkomt. Jezus 
leert ons dat we één deur altijd open 

moeten hebben staan en dat is de deur van je hart. Met alle kerkgangers 
hebben we het liedje gezongen “is je deur nog op slot?”. 
Na de zomervakantie is er een
kinderwoorddienst op zondag 11
september. Deze viering heeft als
thema: “Aandacht voor wie verloren
leek” Als Jezus iets duidelijk wil maken
spreekt Hij graag in gelijkenissen. Die
kleine voorbeeldverhaaltjes hebben een
duidelijke boodschap. In het evangelie
vandaag horen we wat mensen doen
wanneer iets kwijt is. Hoe blij ze kunnen zijn wanneer het weer terug is! 
Luister vooral goed naar het verhaal over de zoon, die in zijn  leven de 
weg ‘kwijt’ is. Hij is van huis weggegaan maar wordt uiteindelijk 
ongelukkig. En hoe reageert de vader wanneer hij weer thuiskomt? Deze
verhalen willen laten zien hoe blij God de Vader is wanneer ieder van 
ons weer bij Hem terug komt. 

Tuinfeest 26 juni 2022
(door Rien v.d. Molen)

Zondag 26 juni was voor het eerst sinds het begin van de 
coronapandemie weer een tuinfeest in de tuin bij de parochiekerk van 
Brielle. Omdat we heel lang niet samen konden komen was voor het 
tuinfeest het thema “verbondenheid” gekozen. Daarmee werd mooi 
aangesloten bij de oecumenische wandeling van later die middag langs 
de Geuzen- en Martelarenroute. Met verbondenheid met wat er aan het 
tuinfeest voorafging en wat er na het tuinfeest kwam, was het tuinfeest 
een waar feest van de verbondenheid. Het tuinfeest begon met de 
traditionele koffie en thee na afloop van de Viering, waarbij de 
bijzonderheid was dat het lekkers door de bezoekers van het tuinfeest
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 meegenomen was. Onder het genot hiervan ontstonden de gesprekken, 
terwijl de activiteiten voor jong en oud van start gingen. Velen waagden 
zich aan het steltlopen en er werd ook fanatiek jeux de boules gespeeld. 
Daarna volgde de lunch, die ook weer door de bezoekers was 
meegenomen. Nadat daarvan met smaak genoten was volgde de 
groepsfoto (foto: R. v.d. Velde)

Na de groepsfoto 
begonnen de eerste 
bezoekers te vertrekken. 
Wie wat langer bleef, 
heeft geholpen met het 
opruimen. Zo maakten 
vele handen licht werk 
en kon van een 
succesvol tuinfeest 
gesproken worden. Er 
zijn ook andere foto’s 
gemaakt, die u via de 

Algemene Fotopagina op onze website kunt bekijken.

Oecumenische wandeling 26 juni 2022
(door Rien v.d. Molen)

Zondag 26 juni 2022 was de oecumenische wandeling langs de Geuzen- 
en Martelarenroute. De startlocatie was de Sint-Catharijnekerk, waar 
gestart werd met koffie en thee. Daarna sprak de dominee van de 
Protestantse Gemeente Brielle enkele woorden en zong de schola enkele 
gezangen. Vervolgens begon de wandeling langs de Geuzen- en 
Martelarenroute. Deze route loopt van het 1 aprilmonument naar de 
Bedevaartskerk, maar de oecumenische wandeling pakte deze op bij het 
oude stadhuis van Brielle.
Langs de Geuzen- en Martelarenroute zijn zeventien tegels (in 
bestrating) en zeven borden (aan palen) geplaatst met citaten over 
vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Bij het 
oude stadhuis bevond zich de elfde tegel langs de route. De 
oecumenische wandeling ging dus niet langs de eerste tot en met tiende 
tegel, maar wel langs de elfde tot en met zeventiende tegel en de zeven 
borden.
Deze elfde tegel was beschreven met een citaat van de Nederlandse
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 kunstenaar Karel Appel (1921-2006); “Vrijheid is een grote discipline.”.
Deze tegel is enige tijd afwezig geweest wegens werkzaamheden, maar 
tijdens de oecumenische wandeling was deze er weer:

De twaalfde tegel was beschreven met een citaat van de Nederlandse 
schrijver en filosoof Desiderius Erasmus (1466-1536); “In een vrije staat
moeten ook de tongen vrij zijn.”
De dertiende tegel was beschreven met een citaat van de Franse filosoof 
Charles de Montesqieu (1689-1755); “Vrijheid is het recht om alles te 
doen wat de wet tostaat.”
De veertiende tegel was beschreven met een citaat van de Indiase 
spirituele leraar Jiddu Krishnamurti (1895-1986); “Vrijheid bestaat uit 
het erkennen van grenzen.”
De vijftiende tegel was beschreven met een citaat van de Ierse schrijver 
George Bernard Shaw (1856-1950); “Vrijheid betekent 
verantwoordelijkheid, daarom zien de meeste mensen er tegenop.”
De zestiende tegel was beschreven met een citaat van de Amerikaanse 
schrijver Booker T. Washington (1856-1915); “Een leugen wordt geen 
waarheid, fout wordt niet goed en slechtheid wordt geen goedheid, 
gewoon, omdat het door een meerderheid wordt aanvaard.”
De zeventiende tegel was beschreven met een citaat van de Zuid-
Afrikaanse politicus Nelson Mandela (1918-2013); “Discipline is het 
sterkste wapen om vrijheid mee te veroveren.”
Het eerste bord was beschreven met een citaat van de Britse politicus 
David Lloyd George (1863-1945); “Vrijheid kent beperkingen maar 
geen grenzen.”
Het tweede bord was beschreven met een citaat van de Nederlandse 
schrijver Willem Frederik Hermans (1921-1995); “Als iedereen 
verdraagzaam is, hoeft er in feite ook niets meer verdragen te worden.”
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Het derde bord was beschreven met een citaat van de Engelse filosoof 
John Stuart Mill (1806-1873); “Individuele vrijheid moet in zoverre zijn 
grenzen kennen dat het individu niet tot overlast van anderen mag zijn.”

Het vierde bord was beschreven met een citaat van de Franse filosoof 
Simone de Beauvoir (1908-1986); “Vrij willen zijn betekent ook 
anderen vrij laten.”

Het vijfde bord was beschreven met een citaat van de Indiase politicus 
Mahatma Gandhi (1869-1948); “Je moet zelf de verandering zijn die je 
graag zou zien in de wereld.”

Het zesde bord was beschreven met een citaat van de Duitse psycholoog 
Erich Fromm (1900-1980); “Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat 
van dominantie.”

Het zevende bord was beschreven met een citaat van de Nederlandse 
schrijver onder het pseudoniem Lucebert (1924-1994); “Alles van 
waarde is weerloos.”

Zodoende was de oecumenische wandeling aangekomen in de 
Bedevaartskerk, waar deze werd afgesloten met een gebedsviering. 
Voorgangers in deze gebedsviering waren custos van de Bedevaartskerk 
Jack Glas en dominee van de Protestantse Gemeente Brielle Eibert Kok.
Na de gebedsviering was er gelegenheid om na te praten onder het genot 
van een hapje en een drankje. Dit werd voornamelijk gedaan in de 
omgang rond het Martelveld. Het Martelveld is het veld waar de 
restanten van de fundamenten van de turfschuur en de vijver van het 
Regulierenklooster zich bevonden toen het perceel in 1865 aangekocht 
werd.
Bij vertrek werden bij de uitgang Martelarenmedaillons uitgedeeld.

Omdat het dit jaar 450 
jaar geleden is dat de 
Martelaren van Gorcum 
hier hun leven gaven werd
dit aan elke bezoeker 
toegekend.
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Vooraankondiging Sam’s Kledingactie

Bij het ter perse gaan van dit
blad is de exacte datum van
de  inzameling  voor  Sam’s
Kledingactie  nog  niet
bekend.  Vast  staat  dat  deze
op  een  zaterdag  begin
oktober zal plaatsvinden.  

Houd u de berichtgeving op de website van onze kerk in de gaten.
U kunt natuurlijk in de tussentijd uw nog goede gebruikte kleding en 
schoeisel in gesloten plastic zakken al apart houden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Lugtenburg, 
tel.nr. 06-189 63 501.

Vooraankondiging Inspiratieavond 14 september 2022

Het lijkt nog heel ver weg. Maar dat is het natuurlijk ook met de 
zomervakantie nog voor ons. Toch willen u nu al wijzen op deze avond, 
die er aan komt. 
Hoewel het programma van de avond nog niet is uitgewerkt, willen we 
toch al een tipje van de sluier oplichten.
Inspiratie betekent letterlijk inademing, het opzuigen van lucht naar de 
longen. In de spreektaal wordt inspiratie gebruikt als synoniem voor 
ideeën hebben, bezieling en ingeving. Het woord inspiratie is afgeleid 
van het Latijnse woord “spiritus”, dat geest betekent. In “spiritus” zijn 
wil dus zeggen de geest in je opgenomen hebben, begeesterd zijn of 
bezield zijn.
Tijdens deze avond willen we daar bij stil staan. Waardoor kunt u echt 
bezield worden? Wat is uw innerlijke drijfveer? Hoe brengt u of probeert
u dat op anderen over te brengen? En breder gezien: hoe kunnen we als 
katholieke gemeenschap Brielle elkaar inspireren?
Nadere gegevens over de avond zullen we in de Zevensprong van 
september publiceren. Maar houd u nu al deze avond vrij. 
Namens het brainstormgroepje,
Henk Lugtenburg
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Over de voorkant

Hoewel het verhaal voor de meeste lezers van 
Brielle e.o. in elk geval in grote lijnen bekend is, en 
de Bedevaartskerk waar ze herdacht worden in 
Brielle staat, toch nog een vermelding en verwijzing
naar wikipedia voor het hele verhaal.

Givt update juni

Opnieuw blijkt uit het Givt dashboard dat de Givt app ook vanaf andere 
locaties en op andere tijden dan de viering gebruikt wordt. De giften 
varieren van € 0,25 tot € 10,00, maar elke gift helpt onze kerk.

Dus  hoewel er in het begin van deze uitgave al een oproep staat om uw 
kerk financieel te blijven steunen, geven we nog maar eens de QR code 
van  de collecte ter ondersteuning van het pastoraat en het onderhoud 
van de gebouwen.

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  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
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 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. 

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. 
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