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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 aanwezig van maandag t/m donderdag van 9.30-11.30

uur 
Administrator    vicaris-generaal mgr.  A.J. van Deelen
Past. werker/      mw. L. Beenhakker, 06-31901126
teamcoördinator:    lizzybeenhakker@gmail.com
Pater                    J. Konchenko, sdb, 06-4514 4377 jouril@hotmail.com
Diaken                 S. Lokken, 06-33385875     diakensteef@gmail.com
Past. werker  N. Langstraat, 06-43132019  pastorlangstraat@gmail.com
Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor ziekenzalving en afspraken
voor een uitvaart. Bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur.
Pastoraatsgroep  
H. Lugtenburg (0181) 416 995 pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl
Beheercommissie   
  Voorzitter  vacant
  Secretaris              H. van Niekerk         secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
  Budgethouder       J. van de Wiel       budgethouderbc@rkkerk-brielle.n  l  
  Lid             M. Zijlmans
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 en via website)  en 
Parochie nieuwsblad “Pieckfijn”
Redactie: H. van Niekerk r  edactie@rkkerk-brielle.nl            
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Van de redactie

Terwijl er nog vol op gevaccineerd wordt, er experimenten plaatsvinden 
met congressen in theater, proef-festivals georganiseerd worden en de 
terrassen weer open zijn is het nog steeds de vraag hoe het straks in onze 
kerk zal gaan. De lockdown heeft volgens verschillende media de leeg- 
loop van kerken versneld, want men kan ook thuis kijken via internet en 
televisie.Als (hopelijk) na in september alle maatregelen worden 
losgelaten, mogen we ons maximum van 160 bezoekers verwelkomen. 
Al zal dat waarschijnlijk eerder het pre-corona maximum van 70 worden.

Sinds het bericht dat we geen facebook meer gebruiken (zie het artikel 
verderop in deze uitgave) zijn er een redelijk aantal aanmeldingen 
ontvangen door de Mededeling-mailing. Heeft u zich nog niet 
aangemeld, geef u dan op voor de Mededeling-mailing via 
website@rkkerk-brielle.nl. 

Huub van Niekerk
Redactie Zevensprong (en Pieckfijn)

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 hard nodig! 
Minimale donatie via Givt is € 0,25

s
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Kopijdatum voor de Zevensprong van juli 2021

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 juni aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl     in Word (.doc of .docx) of OpenDocument 
(.odt). Kopij gestuurd aan rkkerkbrielle@chello.nl of aan het prive email-
adres van de redactie wordt als niet-ontvangen beschouwd.
De juni editie verschijnt rond 31 juni 2021.

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

- In de Ommeloop zijn wegens de Corona/COVID-19 epidemie 
voorlopig GEEN Eerste Vrijdag vieringen. 
- Bij wijzigingen in het rooster worden deze bekend gemaakt via onze 
website en de Zevensprong wordt dan opnieuw uitgebracht met 
aankondiging.
- Als er tussentijds intenties worden aangevraagd, zullen deze op de 
website worden aangegeven. Ook dan zal de Zevensprong opnieuw 
worden uitgebracht, echter zonder aankondiging.

6-6.   09:30   Brielle       (PV) Wouter Verhaar, Bep Petersen
13-6. 09:30  Brielle        (YK) *
20-6. 09:30  Brielle        (LJ) * 
27-6. 09:30  Brielle      (RW) * 

* Geen misintenties bekend bij publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb      (RW): pr. 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
(LB): pastor mw. L. Beenhakker    (NL): pastor N. Langstraat        
(WF): em. pastoor W. Froger          (LJ): L. Janssen W.C.V.

Afbeelding op de voorkant

Op de voorkant ziet u een icoon van H. Barnabas, apostel. Hij werd als 
Jozef geboren op het eiland Cyprus en behoorde tot de eerste gelovigen 
van de Kerk van Jeruzalem. Hij verkondigde het Evangelie in Antiochië, 
een stad in het huidige Turkije. Hij was al een discipel van Jezus voor de
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 bekering van Paulus. Hij sloot zich bij de apostel Paulus aan en
 vergezelde hem op zijn eerste reis. Ook was hij op het Concilie van 
Jeruzalem aanwezig. In zijn vaderland teruggekeerd, verkondigde hij er 
tot zijn dood het evangelie. Voor meer informatie: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barnabas

Misintenties

Hoewel onze kerk weer open is, worden er amper misintenties 
opgegeven. Sinds de heropening van de kerk op 7 maart, zijn er alleen 
vlak voor een viering een paar misintenties opgegeven voor heiligen ter 
voorspraak. En voor moederdag was er een opleving. 

Terugkijkend zijn de intenties stilgevallen sinds de abrupte sluiting van 
onze kerk vlak voor Kerst. En het kan er uiteraard mee te maken hebben 
dat diegenen die de intenties opgaven, tijdens de corona niet naar de kerk
komen. Hopelijk komt het allemaal terug als de samenleving na de 
zomer weer open gaat.

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 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.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. Deze methode is inmiddels diverse keren met succes gebruikt.
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10age7 verslag: 14-05-2021 
(door  Bartholde v.d. Loos)

Tijdens onze maandelijkse digitale meeting met de jongeren, waarin we 
afgelopen jaar steeds het evangelie bekijken van de komende zondag, 
heeft één van de jongeren geholpen met de voorbereiding. Alvast 
vooruitlopend heeft ze via internet een filmpje gevonden en de tekst van
 het evangelie (Johannes 17,11b-19) daarbij ingesproken. Jezus in gebed
 voor zijn leerlingen een klein groepje bijzondere mensen. Ook ons 
groepje is klein, maar stuk voor stuk de moeite waard om voor te bidden.
Dit hebben we met elkaar gedaan, wat een beetje onwennig aanvoelt zo 
digitaal, maar hopelijk zal het zijn uitwerking niet missen en heeft 
iedereen de eenheid ervaren van het moment.
We zijn niet van deze wereld, maar we leven er wel in, ieder met zijn 
zending en de vraag en hoop naar betere tijden en de bereidheid daar een 
steentje aan bij te dragen. De eenheid lijkt soms ver weg, maar de liefde 
van God  kan het dichter bij brengen als we er om vragen.
Luisterend naar een Zuid-Afrikaans lied  ‘Ek bid vandaag spesiaal vir 
jou’ ook uitgezocht voor bij dit thema, voelden we als het ware de armen
van God om ons heen gevouwen. Beluister het gerust: 
https://youtu.be/2FsmPfocy4c  en voel met uw ogen dicht hoe mooi dit 
lied is en wij als jongerengroep dit voor u allen willen geven als teken 
van hoop.

Vertrek pastoraal werker Nabor Langstraat

Nabor Langstraat heeft afgelopen maand zijn ontslag aangeboden aan de 
besturen van de parochies van de Heilige Familie en de Nicolaas Pieck. 
Een concrete aanleiding is dat hij fulltime in het categoriale pastoraat van
de verzorg- en verpleegtehuizen gaat werken van o.a. stichting Careyn 
(Westland e.o.). De organisatie waar hij al meer dan een jaar parttime 
werkzaam is. Het je kunnen focussen op één werkgebied, in plaats van 
drie, geeft hem een hoop rust om er nog meer voor de mensen aldaar te 
kunnen zijn. Nabor zal tot 1 juli bij ons werkzaam zijn. Het pastorale 
team zoekt naar een oplossing om de taken van Nabor, die met name op 
het catechetisch vlak liggen, na het vertrek van Nabor vorm te geven.
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Agenda Bedevaartskerk juni t/m augustus

Beste parochianen,
Zaterdag 8 mei opende Mgr. van den Hende met een plechtige 
eucharistieviering het bedevaartseizoen in de Bedevaartkerk te Brielle. 
Dit jaar vinden daar verschillende liturgische activiteiten plaats die u 
kunt bijwonen en waarvoor u van harte uitgenodigd wordt.
In juni:
Dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29 juni om 14:00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni om 14:00 uur bidden van de 
Rozenkrans
Donderdag 3,10, 17 en 24 juni om 14:00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 10 juli, Nationale Bedevaart, 11:00 uur: plechtige 
eucharistieviering via live stream te volgen
In juli en augustus
Alle dinsdagen, donderdagen en vrijdagen  om 14:00 uur: 
Eucharistieviering en alle woensdagen om 14:00 uur: bidden van de 
rozenkrans
Voorafgaand aan alle eucharistievieringen is er gelegenheid tot biechten.
Meer informatie vindt u op: https://  www.martelarenvangorcum.nl  

Givt update

Het zal voor de vaste lezer geen nieuws meer zijn dat de beheer-
commissie enthousiast is over Givt. Er zijn QR codes voor collectes en 
om mee te betalen, zoals kaarsen, missaaltjes en de AKB.

Onlangs werd de vraag gesteld: hoe weten jullie waarvoor betaald is? 
Reden van de vraag was, dat in het Givt overzicht voor de 
belastingopgave niet duidelijk is waarvoor er gegeven is.
Voor ons als ANBO-organisatie is het wel duidelijk, en wij willen dat het
voor u ook duidelijk is. Daarom hebben wij die vraag voorgelegd aan 
Givt. Zij zijn blij dat er “met hen wordt meegedacht” over de 
ontwikkeling van Givt, maar kunnen helaas niet aangeven of en wanneer 
dit wordt aangepast.

Nu de kerk weer open is, is het gebruik weer op het oude niveau met 
gemiddeld 5 gevers per zondag.
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Uit opmerkingen na de viering en de website-statistieken valt op te 
maken dat de collecte-pagina op de website goed bezocht wordt. Vanuit 
huis is het eenvoudig om de bijzondere collectes te ondersteunen, of men
nu wel of niet de viering bezoekt.

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 nu evenveel als met 
contant geld.

VERZOEK: wij willen er op wijzen dat het helaas voorkomt dat mensen 
per ongeluk een (veel) te hoog bedrag geven en daarna storneren. Het
 veel te hoge bedrag wordt veroorzaakt doordat de komma (,) in de app 
niet altijd even goed werkt. Dus u denkt dat u € 2,00 geeft maar u geeft €
20,00! Als u ontdekt dat dit gebeurt is en de € 20,00 storneert, wilt u dan
 zo vriendelijk zijn om alsnog € 2,00 te doneren via de QR code op de 
website? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank! 

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.
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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. 

Medemailing-mailing en einde facebook 

Mededeling-  m  ailing  
Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen de edities 
van de Zevensprong (en de Pieckfijn) door komen. 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 (“blind carbon copy”) ofwel “niet-
openbare ontvangers” 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.

facebook (  belangrijke wijziging per 9 april  )  
Het parochiebestuur heeft besloten dat het verspreiden van de 
persoonlijke mededelingen zoals overlijdens via facebook NIET voldoet 
aan de AVG. Als gevolg hiervan is op 9 april besloten dat alle 
mededelingen zullen alleen nog verspreid worden via de mailing.

Twitter
Ook Twitter (@rkkerkbrielle) is onderdeel van onze media voor 
mededelingen. Hoewel het aantal volgers van onze Twitter niet zo hoog 
is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel gebruikt. 
Het is nog niet duidelijk of de AVG van toepassing is op Twitter.
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Voorbeelden:
De Paus: @Pontifex. 
Vaticaans nieuws: @VaticanNews.
Bisdom Rotterdam: @bisdomrotterdam 
Roderick Vonhögen (media-priester): @FatherRoderick

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 0181-412 142. Buiten de uren dat  
parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt 
u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze 
pastores. 
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