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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: maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur 
Administrator   vicaris-generaal mgr.  A.J. van Deelen
Past. werker & teamcoördinator (tot 1 juli):
     mw. L. Beenhakker, 06-31901126    lizzybeenhakker@gmail.com
Pater                   Y. Konchenko, sdb, 06-4514 4377 jouril@hotmail.com
Diaken                S. Lokken, 06-33385875     diakensteef@gmail.com
Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor ziekenzalving en afspraken
voor een uitvaart. Bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur.
Locatieraad  
Voorzitter (wnd) & secretaris         
                                    H. van Niekerk secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder                 P. Versaevel budgethouderbc@rkkerk-brielle.n  l  
Gebouwen en kerkhof    M. Zijlmans  beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
Liturgie                          mw. I Tuk      pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl
Lokale cathegese           J. van de Wiel
Omzien Naar Elkaar     mw. B. van der Loos (wnd)

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

Nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” (pdf, website: gratis; 
papier: abonnement per post € 20 per jaar)
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Van de redactie

Als u dit leest is het bedevaart-seizoen reeds begonnen en is de 
Bedevaartskerk weer geopend. Hoewel dit een kerk is van het bisdom en
niet van de parochie, wil ik deze noemen omdat de kerk in Brielle staat. 
De eucharistie-vieringen die hier worden gehouden op dinsdag en 
donderdag om 14:00 uur zullen niet in het vieringenrooster worden 
opgenomen. Maar ze zijn er wel, tot en met september. De rozenkrans 
wordt ook gebeden, op woensdag om 14:00 uur. Dit zal duren tot het 
einde van het bedevaartseizoen op 27 oktober. Zie voor meer informatie 
de website van de Bedevaartskerk.
De vermelding van alle verslagen en aankondigingen in deze editie:
– Een koninklijke orderscheiding voor Aad Kroesen.
– Een verslag van de bijeenkomst van 10Age7 van 13 mei
– Een aankondiging van de Kinderwoorddienst van 26 juni.
– Een aankondiging van een oecumenische wandeling op zondagmiddag 
26 juni

Van de locatieraad (i.o.)

De locatieraad is bijna voltallig. Op de laatste vergadering (28 april) 
heeft dhr. P. Versaevel definitief het taakveld Financiën op zich 
genomen en mw. B. van der Loos heeft aangegeven het taakveld Omzien
Naar Elkaar te zullen waarnemen tot dat er iemand anders is gevonden 
die dit op zich wil nemen. De bemensing van dit taakveld is dus nog 
open! Als u nog geen 75 jaar bent en hier het aanspreekpunt van wil zijn 
(al is het maar voorlopig), dan zouden wij daar zeer blij mee zijn.
Helaas moeten we wegens langdurige ziekte op zoek naar een nieuwe 
coördinator van misdienaars. Deze valt onder het taakveld Liturgie van 
de locatieraad en is inmiddels bijgeschreven op de flip-over in de Ten 
Have-zaal, waar de andere openstaande vrijwilligers- en coördinator 
taken ook vermeld staan.

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 
parochianen in Brielle en omgeving  zich voor deze mailing aangemeld. 
De rest niet, wellicht omdat het niet zo nodig hoeft. Maar het is al
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 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 juli & augustus

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 juni 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 juli 2022.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

05-6. 09:30  Brielle        (YK) * Pinksteren
12-6. 11:00  Hoogvliet  (YK/TK) Vormsel Tiny Zijp Marja Moll
         11:30  Hellevoetsluis (FW) 
19-6. 09:30  Brielle        (PV) *
26-6. 09:30  Brielle        (RW) *
* 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               (HS): pastor H. Smulders                
(DOP): Dienst o.l.v. parochiaan     (TK): vormheer pater T. Kremer

Koninklijke Onderscheiding Aad Kroesen

Een grote felicitatie voor onze Aad Kroesen, want hij heeft een
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt gekregen van de burgemeester 
van Brielle.

De feestelijke bijeenkomst was in het Brestheater en zijn naasten
vonden het moeilijk om niets tegen Aad te zeggen. Maar het is
ze gelukt om hem helemaal onwetend mee te tronen naar het Brestheater
op dinsdag 26 mei. Aad was totaal overbluft toen hij bij de
burgemeester moest komen en… Aad kennende, het hoefde voor hem 
niet, want er zijn zoveel anderen die zich ook inzetten, dus die hebben 
het ook verdiend.

Maar toch, Aad, ondanks jouw bescheidenheid, wij feliciteren je van
harte. Het is een hele eer om zo'n lintje te krijgen, want niet
iedereen krijgt het.

Miep Hink
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Verslag 10Age7 van 13 mei
(door Lianne en Xavier)

Vrijdag 13 mei is de Jongerengroep 10age7 weer bijeengekomen. De 
openingsvraag was: 'Wie regeert de wereld?'. Hoe ervaren we deze vraag
als we om ons heen kijken? 

Bijvoorbeeld naar waar we 
wonen, naar deze wereld of bij 
ons thuis. Is het hoe we het 
graag zien? Is het hoe God het 
graag ziet? Wat als God het 
100% voor het zeggen had? ... in
ons leven, ...in deze wereld... of 
bij ons thuis? Hoe anders zou 
alles dan zijn, eruit zien? Of 
juist niet? ...en wat is onze rol 
daarin?
De bijbeltekst die behandeld 

werd was Mattheus 28:16-20: 'Mij is gegeven alle macht...' Daarna heeft 
iedereen gedeeld wat ze verstaan en denken over deze bijbeltekst. Verder
heeft de groep geleerd wie Jezus 'alle macht' heeft gegeven en wie Jezus 
helpt regeren.
Als laatste is er een start gemaakt met een
houten kruis werkstuk, waarop de Heilige
Geest (in de vorm van een papieren duif met
verzwaarde vleugels) balanceert en op de
kruis een V (dat God de Vader
symboliseert) vastgemaakt met 3 pinnetjes.

Wil je als jongere ook meedoen bij 10age7
meld je dan
aan! Vrijdag 10
juni komen we
weer bij elkaar
in het parochiehuis.
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.
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 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

Opgave Eerste Heilige Communie

Het is mogelijk om uw kind op te geven voor de 1e communie. De 1e 
communie zal plaatsvinden in de maand oktober 2022. Hiervoor kunt u 
uw kind tot uiterlijk 30 juni 2022 opgeven bij het centraal parochie 
secretariaat. Opgeven voor de 1e communie kan via dit formulier op 
onze website.

Kinderwoorddienst zondag 26 juni

Tijdens de viering zal er voor de kinderen 
een kinderwoorddienst plaatsvinden. Na 
het openingsgebed (voordat de lezing uit 
de Schrift begint) worden de kinderen 
uitgenodigd om samen naar de Ten Have-
zaal te gaan. Deze zondag gaat het 

Evangelie over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem (Lucas 9,51-62).
De weg gaat door Samaria, en Jezus en zijn leerlingen zijn daar niet 
welkom. Waar de leerlingen die ongastvrijheid willen straffen, kiest 
Jezus radicaal voor een andere weg: de weg van de vrede die leidt naar 
het Rijk Gods, de wereld zoals God die heeft bedoeld.
Voor Jezus is het allerbelangrijkste dat Hij de Blijde Boodschap kan 
verkondigen. En iedereen die daar vol overtuiging aan mee wil doen, is 
welkom. Maar wie Jezus wil volgen, zal daar ook echt voor moeten 
kiezen, en er echt voor moeten gaan. 

Met de kinderen denken we in deze
kinderwoorddienst na over grote begrippen
als 'gastvrijheid' en 'Jezus volgen', in
dagelijkse situaties in hun leven.
Want begrip voor wie alles achter liet voor
een beter leven leidt tot een gastvrijere
houding. En helpt nadenken over wat het
betekent om zelf op weg te gaan, om Jezus te volgen. 
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Oecumenische wandeling op zondagmiddag 26 juni

Het jaar 1572 was niet alleen het jaar van de bevrijding van de Spaanse 
overheersing, die op 1 april in Brielle groots gevierd is. Vrijheid voor de 
één betekende destijds onvrijheid voor de ander: Het jaar 1572 is ook het
jaar van de martelaren van Gorcum die op 9 juli in Brielle wreed werden
vermoord vanwege hun vasthouden aan het Rooms-katholieke geloof. 
Op die datum zal dit jaar weer stilgestaan worden bij die zwarte 
bladzijde uit de geschiedenis. Het bewijst weer dat die vier V’s die als 
een motto aan het herdenkingsjaar zijn meegegeven samen moeten gaan:
Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid, Verscheidenheid.
Er zijn inmiddels eeuwen overheen gegaan. Vierhonderdvijftig jaar later 
is veel historische pijn geheeld, goede verhoudingen zijn hersteld, 
hoewel de scheiding nooit helemaal is overwonnen. Katholieken en 
protestanten hebben vanuit verschillende posities, vaak ook gezamenlijk 
veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

De herdenking van 450 jaar martelaren van Gorcum is de aanleiding om 
twee weken daarvóór op 26 juni een oecumenische activiteit te 
organiseren. Op zondagmiddag 26 juni kan ieder die dat wil meedoen 
aan de oecumenische wandeling. Tijdens die wandeling gaan we met 
elkaar in gesprek over de vraag wat die vier V’s voor ons betekenen. We
beginnen om 15.00 uur in de Sint Catharijnekerk. Daar worden we 
ontvangen met koffie en thee en wordt de wandeling ingeleid door Eibert
Kok, dominee van de Protestantse Gemeente Brielle. Hij zal in een 
persoonlijk verhaal vertellen hoe de verbondenheid met de Rooms-
katholieke kerk in de loop van de jaren is gegroeid. Vervolgens gaan we 
de wandeling maken naar de Bedevaartkerk. We volgen daarbij de 
zogenaamde ‘Geuzen- en martelarenroute’, de bezinningsroute die de 
Gemeente Brielle met het oog op dit herdenkingsjaar heeft gerealiseerd. 
De route bestaat uit in het wegdek aangebrachte tegels en aan palen 
bevestigde borden met citaten over vrijheid en verdraagzaamheid van 
meer en minder bekende wereldburgers. Aan de hand daarvan gaan we 
met elkaar in gesprek. Om 16:30 uur wordt de wandeling afgesloten met 
een oecumenische gebedsviering in de Bedevaartkerk, waarin pastoor 
Jack Glas, de custos van het bedevaartsoord, en ds. Eibert Kok zullen 
voorgaan. Na de viering is er tenslotte nog gelegenheid om na te praten 
met een hapje en een drankje.
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We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze 
oecumenische wandeling om zo de Vrijheid, Verdraagzaamheid, 
Verbondenheid en Verscheidenheid te vieren en te gedenken als een 
geschenk en een opdracht.

Over de voorkant

Glas-in-lood afbeelding van het 
Hoogfeest van Pinksteren waarmee 
de uitstorting van de Heilige Geest 
wordt herdacht. Deze uitstorting 
wordt beschouwd als het begin van 
het christendom en als de eerste 
Christelijke opwekking.

Givt update mei

Er zijn gebruikers van de Givt app bijgekomen, wat we uiteraard zeer 
prettig vinden. Alleen blijkt uit vragen dat de QR codes van Givt 
opnieuw (of nog steeds?) verward worden met die van iDeal. Hiervoor 
zal bij de QR codes een informatieve tekst worden aangebracht.

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.        
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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.
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. 

9

mailto:misintenties@rkkerk-brielle.nl?subject=Opgave%20misintenties


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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