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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

We zitten nog steeds in de Corona tijd en de kerk is dicht tot in elk geval 
2 maart. Zie het artikel over onze kerk in lockdown voor meer 
informatie.
Terwijl er gevaccineerd wordt en er experimenten plaatsvinden met 
congressen in theater en er proef-festivals georganiseerd worden is het 
zeer de vraag hoe het straks in onze kerk zal gaan. Wij zijn nog steeds 
“corona-proof”.
De Zevensprong gaat hoe dan ook door: de Pieckfijn verschijnt minder 
vaak, jongerengroep 10Age7 blijft doorgaan en we zitten in de 
Veertigdagen tijd voor Pasen.

Wilt u nieuws van de kerk in Brielle als het gebeurt en niet achteraf? Als 
u geen twitter of facebook heeft, geef u dan op voor de Mededeling-
mailing via website@rkkerk-brielle.nl. Zie ook het een-na-laatste artikel 
in deze uitgave.

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
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Kopijdatum voor de Zevensprong van april 2021

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 maart 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 april editie verschijnt rond 31 maart 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.

28-2. 09:30 Brielle       (YK) DIGITAAL Wouter Verhaar
7-3.   09:30  Brielle       (LJ) * 
14-3. 09:30  Brielle       (PV) * 
21-3. 09:30  Brielle      (LD) * 
28-3. 09:30  Brielle        (BP) Palmzondag * 

* 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.
(DOP): Dienst o.l.v. Parochiaan     (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.

Collectes

Zoals elk jaar worden er door het bisdom en de parochie een aantal 
bijzondere collectes vastgesteld. Deze worden dan gehouden als 2e 
collecte of in bepaalde gevallen als vervangende 1e collecte. Vorig jaar
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 zijn de meeste bijzondere collectes net als de “gewone” collecte na de
 viering bij de deur gehouden: een schaal en een mandje met daarin een 
vel papier met daarop de bestemming. Als onze kerk weer open gaat, zal
 dat voorlopig weer hetzelfde gaan. De QR codes en de IBAN 
rekeningnummers (voor zover bekend) van de collectes met datum of 
periode staan op deze pagina op onze website. Voor de eerste collecte 
(AKB) is het al te laat (de lijst werd laat ontvangen) maar kan altijd 
worden gedaan.

Onze kerk: lockdown en 7 maart

De lockdown is door de regering 
verlengd tot 2 maart en onze 
administrator mgr. vicaris Lex van 
Deelen besloot op 6 februari dat alle
kerken in onze parochie m.u.v. de 
Felicitas in Spijkenisse in ieder 
geval tot dan dichtblijven. 
Door het parochiebestuur is 
besloten dat onze kerk met ingang
van 7 maart weer open gaat voor 
vieringen.
Dat zal dan ook met een (flexibel) 
maximaal aantal bezoekers van 30-
35 personen exclusief medewerkers 
zijn. Reserveren voor onze kerk gaat

via de bekende manieren: via de parochiewacht of via het formulier op 
de website.
Mocht u vergeten zijn te reserveren en er is nog plaats door vrij-komende
reserveringen dan wordt u vanaf 09:30 toegelaten. Het is echter gebleken
dat dit maar om een paar plaatsen gaat. 
Tot wanneer moeten we de kille 1,5 meter afstand blijven houden? Laten 
we hopen tot er voldoende gevaccineerd is en daarna niet meer. Al zijn er
in de media al berichten verschenen van besmettingen door gevacci-
neerden. Onderzoeken lopen nog.
Aangezien inmiddels is aangetoond dat alle varianten van het virus in elk
geval geremd worden, kunnen de maatregelen hopelijk tegen de zomer 
opgeheven worden.
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Misintenties

Of de kerk wegens lockdown gesloten is of dat de kerk weer open is: U 
kunt uw misintenties blijven doorgeven via de website en de 
parochiewacht. 
Gedurende lockdown worden de intenties gelezen tijdens de online-
vieringen vanuit Spijkenisse, als onze kerk weer open is uiteraard tijdens
de viering in onze eigen kerk.

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.

Opmerking met betrekking tot betaling via Givt: u kunt ook via 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 enkele keren met succes 
gebruikt.

Boodschap van Paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

Het bisdom  heeft op 15 februari j.l. de boodschap 
(ca. 4 pagina’s) van de Paus vrijgegeven die op de 
Mededeling pagina van onze website is te lezen. 
Tevens staat daar een link naar een samenvatting op 
de website van het bisdom.
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Vastenactie 2021                                                    

 

‘Bij vasten gaat het niet om spierkracht, maar om wilskracht’

De Veertigdagentijd staat weer voor de deur. Het eerste wat bij het 
woord ‘vasten’ in onze gedachte komt is het laten staan van voedsel, en 
hoewel dit erg kan helpen bij het bezinnen, is dit zeker niet de enige 
manier. 

Vasten kan ook betekenen dat wij ons iets onthouden waar wij in het 
dagelijks leven aan gehecht zijn. Denk bijvoorbeeld aan internetten, veel 
met onze telefoons bezig zijn om maar op de hoogte te blijven van alle 
berichtjes op Facebook en Instagram, maar ook bijvoorbeeld een 
dagelijks biertje of wijntje voor het eten, enz… Als het iets is wat wij 
lastig vinden om een tijdje niet te doen, weet u dat het goed is om dit 
juist eens iets minder te doen in de vastentijd of zelfs om ons er te van 
onthouden.

Van oudsher is het ook gebruikelijk om geld dat wij besparen door sober 
te eten, te doneren aan de mensen die het minder hebben èn om meer tijd
en aandacht te hebben voor God. Dus in plaats van ons bezig te houden 
met bijvoorbeeld Social Media, zouden we meer tijd kunnen besteden 
aan onze relatie met Hem door te bidden of te lezen in de Schrift. 
Geld doneren doen we nog steeds via de vastenactie in onze parochies. 
Vorig jaar hadden zij het project ‘Werken aan je toekomst’ dat door het 
coronavirus deels in het water gevallen is. Daarom zetten zij dit project 
dit jaar voort. 

‘Werken aan je toekomst’ staat in het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Zij ondersteunen kansarme 
mensen om hen op deze manier een betere toekomst te geven. Een beetje
zoals een missionaris ooit zei: “Je moet die mensen geen vis geven, maar
leren vissen, zodat ze zelf in hun behoefte kunnen voorzien.” 

Normaal gesproken collecteren wij alle zondagen in de Veertigdagentijd,
maar vanwege de lockdown kan dit nu nog niet. Wij nodigen u nu van
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 harte uit om dit jaar zelf uw bijdrage over te maken aan de Vastenactie. 
Om naast het vasten op een manier zoals dit voor u goed werkt, ook bij 
te dragen aan de nood van mensen.

U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer 
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.
Mocht u meer willen weten over de projecten van Vastenactie dan kunt u
terecht op hun website: www.vastenactie.nl  .    Ook hier vindt u een link 
om te doneren.

Wij wensen u een goede Veertigdagentijd toe en wensen u veel sterkte 
en Gods zegen in deze lastige tijd. Een tijd die voor veel mensen al als 
vasten wordt ervaren. Wij hopen desondanks toch dat u dit mooie project
wil ondersteunen.

Met een hartelijke groet, namens het pastoraal team,
Diaken Steef Lokken

Aanvulling redactie: u kunt behalve het rekeningnummer ook gebruik 
maken van onderstaande QR code via de Givt-app:

10Age7: verslag 19-2-2021  (door Janna Bosman)

De jongeren en leiders zijn vrijdagavond 19 februari via Zoom digitaal 
bijeengekomen. Het programma begon met een video over het verhaal 
van de Ark van Noach waarbij Noach samen met zijn gezin en de dieren 
op de zelfgebouwde ark verbleven, waarna het vervolgens 40 dagen 
hevig ging regenen. Na die tijd konden ze van de ark af en de aarde 
opnieuw bevolken. God stuurde als teken van zijn verbond met Noach
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 een regenboog. We hebben daarna ook gekeken naar een videofragment 
van Jezus die 40 dagen vast in de woestijn en de beproevingen die hij 
doorstaat met Satan. 

Vervolgens is er in de groep gesproken over 
keuzes die je moet maken in het leven: 
kledingkeuzes, hobby's, beroepskeuzes. Wat 
laat jij allemaal meespelen bij die keuze? 
Luister je bijvoorbeeld naar het advies van 
anderen of doe jij vooral waar jij jezelf prettig 
bij voelt? En hoe kom jij uiteindelijk tot een 
beslissing? Door bijvoorbeeld te bidden of er 
goed over na te denken of door het te 

bespreken met anderen. Ook hebben we gekeken wat hierover in de 
Bijbel wordt gezegd. 
Ten slotte hebben we gesproken over wat je allemaal kunt doen om iets 
bij te dragen aan de vastenactie in deze vastentijd. Denk hierbij aan het 
helpen van een ander of het sparen van geld zodat je er zo aan kunt 
bijdragen dat kinderen in andere landen naar school kunnen. We sloten 
de avond af met een kahoot quiz over de thema's die deze avond aan bod 
zijn gekomen.'

Oproep: (kantoor)meubilair voor de pastorie

Beste parochianen,

Een paar jaar geleden is het kantoormeubilair in de pastorie vernieuwd 
door mogelijke schenking, met dank aan Jan Hoogstad. Echter, zijn 
persoonlijke situatie is gewijzigd en hij heeft aangegeven dat hij dit 
kantoormeubilair weer terug wil hebben.
Dit heeft tot gevolg dat wij een aantal (bureau)tafels en kasten nodig 
hebben die hun plaats zullen vinden op de 1e verdieping in de kamers van
de administratie en de pastor. Deze laatste is ook bekend als “Bea’s 
kamer”. Het gaat in totaal om 4 tafels en bureau’s en 3 kasten.
Mocht u over overtollig kantoormeubilair beschikken, neemt u dan a.u.b.
contact op met de Beheercommissie via secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
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Givt: tijdsduur, lockdown en overig..

Het gebruik van de Givt-app door Brielle is een experiment met een 
oorspronkelijke looptijd van 6 maanden. Dus gezien onze (verlate) start 
vanaf 7 juni 2020, zou het al moeten zijn beëindigd. Echter, de 
BeheerCommissie is enthousiast. Zoals u op de website kunt zien, zijn er
QR codes voor de collectes, maar ook voor AKB en misintenties. In de 
kerk kunt u er ook mee betalen: kaarsen, misboekjes en het St. Anthonius
offerblok.

Helaas heeft de lockdown een negatief effect op het gebruik van de Givt 
app. Wekelijks maken slechts 3 deelnemers gebruik van de app. Hoewel 
dit niets zegt over de collecte-inkomsten in het totaal, is het toch een 
teken aan de wand. 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 is nu € 0,25 geworden, 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! 
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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. 
Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen 
belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname. 

Mailing, Twitter en facebook (update)

Mededeling-  m  ailing  
Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen de edities 
van de Zevensprong 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.

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.
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Voorbeelden:
De Paus: @Pontifex. 
Vaticaans nieuws: @VaticanNews.
Bisdom Rotterdam: @bisdomrotterdam 
Roderick Vonhögen (media-priester): @FatherRoderick

facebook (update)
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. 
Er wordt door het parochiebestuur betwijfeld of het verspreiden van de 
persoonlijke mededelingen zoals overlijdens via facebook voldoet aan de
AVG. Dit wordt bij het bisdom nagevraagd en mocht het bisdom 
oordelen dat dit niet zo is, dan zullen deze mededelingen alleen nog 
verspreid worden via de mailing.

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. 

https://www.facebook.com/RK-Kerk-Brielle-2100335980020377/

