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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
Betaling misintenties per bank of contant.

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                     vacant                          secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
  Budgethouder  (wnd) J. Hoogstad                budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
  Lid                               L. van der Molen (0181) 479 327
  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:             vacant  beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

De Zevensprong        Contact- en nieuwsblad RK Kerk Brielle (alleen via 
website)  Redactie: H. van Niekerk r  edactie@rkkerk-brielle.nl                             
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Noot van de redactie
Een aantal artikelen in deze uitgave verschijnen ook in de Pieckfijn juli 
editie.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn

De juli editie van de Zevensprong verschijnt 1 juli. 
De juli editie van de Pieckfijn verschijnt 12 juni.

Praktische hulp voor oudere alleenstaande parochiaan

Dit is een oproep door Mevr. T. Thomas -Rehajem. Zij heeft dringend 
hulp nodig voor het knippen van de heg. Zelf is zij daar niet meer toe in 
staat. Zou degene die dit vorig jaar oktober of november gedaan heeft 
met haar contact op kunnen nemen? Haar telefoonnr. is 0181-417847. 
Haar adres is Ellemeetplein 33, Brielle.

Overleden  
Anthonia Josephina Linders - Kalse overleden op 4 april. 
Zij was 90 jaar. Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Juni
2.   09:30  Brielle        (SL)   Huub Guffens, Jan en Carlo Kösters,

 Olivier Foet, Jopie Grootscholten,
 25 jarig huwelijk Johan Roskam en Linda 
 Roskam-Schultinge, Remco Hartlief

7.  10:00 Ommeloop  (HS)      Eerste Vrijdag viering
9.   09:30   Brielle       (YK)    Pinksteren

 Leo van der Helm, Joep Vanhommerig, 
 overleden ouders Dingemans-de Winter,
 Hettie Goos, Jaap Glas

16. 09:30  Brielle        (PV)     Harry Linders, Paul van der Kroon,
 Jaap Glas

23. 09:30 Brielle        (RW)     Olivier Foet
30. 09:30 Brielle        (YK)     Toine Hendriks
5.   10:00 Ommeloop (HS)      Eerste Vrijdag viering
7.   09:30 Brielle        (W&C)  

YK: Pater Y. Konchenko sdb       HS: Pastoor H. Smulders
RW: Pastor R. Winkelhuis        SL: diaken S. Lokken
WCV: Woord & Communie viering PV: Pater P.H. v.d. Veer 
   
Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van 
parochieblad Pieckfijn.

Kopijdatum voor de Zevensprong van juli 
en de Pieckfijn van augustus/september

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 24 juni aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl

in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times
New Roman. Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het

privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen
beschouwd.
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Vlijt voor barmhartigheid

Al het haak en breigoed is weggebracht naar stichting OZO in 
Middelharnis, dit was een grote hoeveelheid. Zij zorgen dat onze zending
in de Oekraïne komt, zodra er weer een hulptransport die kant uit gaat.

Er wordt gebreid en gehaakt door 
mensen uit het hele cluster. Lapjes van 
18 x 18cm daar worden dekens van 
gemaakt, ribbelsteek verwerkt het 
makkelijkst. Maar er worden ook 
fantasierijke, complete dekens gebracht. 
Zo was een breister geïnspireerd door de
gedachte van Jezus aan het kruis, 
gestorven uit liefde voor ons allemaal. 
Zij zette lapjes in de vorm van een kruis 
aan elkaar, met een rode in het midden 
als teken van het bloed/hart van 
Christus. Onder het kruis bruine lapjes 
van de aarde, met bloemetjes erin. Groen
van het gras/ de lente het nieuwe leven, 
geel van rijpend graan en achter het 

kruis een opkomende zon met het blauwe van de hemel eromheen. 
Precies met Pasen was het kleed gereed,
alsof dit zo had moeten zijn. 
Bijzonder en mooi dat mensen op deze
manier uiting geven aan hun geloof. Ik hoop
dat deze en natuurlijk ook alle andere
dekens en kleding de mensen in de Oekraïne
mogen verwarmen. (Letterlijk en figuurlijk)
Wij gaan weer door met maken van een
volgende hoeveelheid. Als u wilt kunt u
meedoen/helpen, materiaal is welkom aan de
Nobelstraat 22 te Brielle.
Meer informatie bij B. vd Loos tel: 06-
15286157.
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Bericht van de vormselgroep

Wij zijn Remco, Claudia en Romée. Wij gaan het vormsel doen in 
november van dit jaar. Daarvoor komen we een paar keer op zondag na 
de mis bij elkaar.
In de eerste bijeenkomst hebben we kennis gemaakt met elkaar, wat we 

gaan leren en hebben we zeven ballonen met papier-maché omgeven. 
Deze worden geschilderd en het is nog geheim wat deze geverfde 
ballonen voor gaan stellen.In de tweede bijeenkomst hebben eerst het 
spel gespeeld: Wie ben ik. 
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Daarna hebben we onze levensweg getekend, waarin we aangegeven 
hebben wanneer we welke sacrament verwachten in ons leven. Tot slot 
hebben we het gehad over dilemma’s . Bijvoorbeeld als je zou moeten 
kiezen tussen: doof of blind, waarvoor zou je dan kiezen.

Op 26 mei hebben we gesproken over bidden en het gebedssnoer. Zo’n 

snoer hebben we ook zelf gemaakt. Daarna hebben we de ballonnen 
verder versterkt met papier-maché. 
Op 16 juni en daarna komen we nog een paar keer bij elkaar, na de mis.
Op 15 september stellen we ons voor in de Bedevaartkerk.
Op zondag 17 november worden we gevormd in Hoogvliet.

Zeer geslaagde vastenactie

Afgelopen jaar hebben we weer een mooi bedrag opgehaald voor het 
vastenactie project. De oecumenische werkgroep Brielle (voorheen Raad 
van Kerken Brielle) had gekozen voor het project van Stichting Mambo 
Poa. Een stichting die werkzaam is in Ethiopië en daar probeert om de 
allerarmste jongeren te helpen om naar school te gaan of zelfs te gaan 
studeren. Met de hulp van Mambo Poa hebben deze kinderen en jong 
volwassenen een betere toekomst in het vizier en kunnen zij op die 
manier hun familie weer onderhouden.
De drie geloofsgemeenschappen te weten de Vrijzinnigen Nederland 
Brielle e.o, de Protestantse gemeente Brielle en de RK-kerk H.H. 
Martelaren van Gorcum, en Basisschool het Anker hebben dit jaar met 
elkaar een bedrag van €2596,66 bijeengebracht.
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Afgelopen zondag, 26 mei, hebben Hennie Deur, Janie Klerk en Aryanna
Herscheid de cheque mogen overhandigen aan Sijbrand Dob en Henk 
Loijenga van de stichting Mambo Poa. Zij waren blij verrast met het 
mooie bedrag dat er voor de stichting is opgehaald. Ook mochten we nog
3 laptops overhandigen, die waren gedoneerd voor de laptop actie.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze vastenactie, ontzettend 
bedankt. 

v.l.n.r. Sijbrand Dob, Ina Loijenga, Henk Loijenga, Aryanna Herscheid, 
Hennie Deur, Janie Klerk.

Opgave misintenties alleen via website

De procedure voor het opgeven van misintenties is per 1 maart 2019 
gewijzigd. Misintenties mogen alleen nog via email 
(misintenties@rkkerk-brielle.nl) en de website worden opgegeven. 
Om het opgeven zo eenvoudig en gestandaardiseerd mogelijk te maken 
is er nu een formulier op de website. Als u 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.

De Beheercommissie Brielle
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Laatste nieuws via mailing, Twitter en 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 onze eigen katholieke gemeenschap. 
De rest: Twitter (@rkkerkbrielle) en de mailing blijft hetzelfde. Hoewel 
het aantal volgers via Twitter behoorlijk achterloopt op facebook en de 
“Mededeling” mailing, wordt het door de RK Kerk veel gebruikt. Dus 
ook wij blijven Twitter gebruiken.

De berichten hebben meestal 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.
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. 

Tuinfeest
De tuinfeestcommissie is alweer volop bezig met de voorbereidingen 
voor het tuinfeest op

Zondag, 23 juni na de Viering.
We doen ons best om weer mooi weer te krijgen, maar u weet het, we 
hebben dat niet in de hand.
We zijn nog op zoek naar een thema. Indien iemand een leuk thema  of 
andere suggesties voor het feest weet, geneer u niet, schiet één van ons 
maar aan, vinden wij leuk.
In ieder geval hebben we bedacht allerlei spelletjes te gaan doen voor de 
jeugd, maar ouderen mogen natuurlijk ook meedoen. Het is een feest 
voor jong en oud, zullen we maar denken.
Wij hebben er weer veel zin in, dus beste parochianen, noteer de datum 
in de agenda.
Het is in ieder geval weer de bedoeling dat een ieder wat te eten mee 
brengt of iets lekkers voor bij de koffie, maar tegen die tijd vindt u wel 
weer de invulformulieren daarvoor in de Kerk.

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/


AVG: Er zullen ook foto’s gemaakt worden door Rogier en Ron uit onze 
gemeenschap. Deze foto’s zullen worden gepubliceerd op onze website. 
Geselecteerde foto’s kunnen worden gebruikt in de Zevensprong en in de
Pieckfijn.
Laten we er weer een feest van gaan maken, met de groeten van de 
feestcommissie

Ank, Astrid, Paula, Wally, Miep

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  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

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.
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