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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:
     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         vacant
Secretaris         H. van Niekerk         secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder  J. van de Wiel       budgethouderbc@rkkerk-brielle.n  l  
Pastoraat          vacant                    pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl
Lid M. Zijlmans
Lid mw. M. Hink (a.i.)
Lid mw. I. Tuk

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, website: gratis; 
papier: abonnement per post € 20 p/j)
Redactie: H. van Niekerk r  edactie@rkkerk-brielle.nl            
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Van de redactie

De Zevensprong voorziet u al vele jaren van informatie over uw kerk: 
vieringen, activiteiten en contacten. Vanaf 2007 is daar de website 
bijgekomen en deze wordt dagelijks bezocht.
Nu de Corona-maatregelen grotendeels zijn opgeheven keren ook de 
activiteiten terug, zoals 10Age7 (overigens niet gestopt!) en 
Kinderwoord-diensten (waren al weer gestart). Hopelijk kunt u 
aankondigingen en verslagen van al deze (en meer) activiteiten in deze 
en komende edities lezen.

Van de locatieraad i.o.

i.o. betekent “in oprichting”. Op 4 februari is door het parochiebestuur 
gevraagd om voordrachten van de namen en functies van onze 
locatieraad. Op 16 februari is de bemensing uitgebreid besproken maar 
niet alle functies konden al worden ingevuld. 
Niet iedereen vanuit de voormalige beheercommissie en pastoraatsgroep 
zal zitting nemen, dus zoeken we naar kandidaten om de “taakvelden” in
te vullen. Het gaat om zowel coördinerende als uitvoerende taken. Heeft 
u belangstelling, interesse of wilt u anderszins informatie? Vraag er in de
kerk naar bij de secretaris/voorzitter of stuur een email naar 
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl. U bent van harte welkom!

Mededeling-mailing

Herhaling is de kracht van reclame…u slaat dit artikel waarschijnlijk 
over omdat u het al heel veel heeft zien staan. Echter, de meerderheid 
van de lezers heeft zich nog niet aangemeld. Wellicht omdat het niet zo 
nodig hoeft. Echter, het is al diverse keren voorgekomen dat de mailing 
ook voor frequente kerkgangers waardevol was. Dus: als u nog actueler 
nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, geef u dan op voor deze 
mailing. Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen de 
edities van de Zevensprong 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 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  .nl   of u meldt zich aan via
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 onze website. Uiteraard is op de “Mededeling” mailing de AVG 
(“privacy wet”) van toepassing en wordt bcc (blind carbon copy) ofwel 
“niet-openbare ontvangers” gebruikt voor de verzending.

Versoepelingen per 25 februari

Op 23 febrnari hebben de bisschoppen besloten dat:
- de 1,5 m afstand zal verdwijnen, dus we mogen weer 160 bezoekers in 
onze kerk verwelkomen! De bisschoppen roepen wel op om rekening te 
houden met bezoekers die afstand willen blijven houden.
– de Vredeswens dient nog steeds op afstand plaats te vinden.
– het verplicht dragen van een mondkapje tijdens verplaatsen in de kerk 
vervalt. 
– wijwater mag weer gebruikt worden, m.u.v. de wijwater-bakjes bij de 
deur omdat dit indirect contact met de hand inhoud.
– drinken van koffie en thee (en limonade) na de viering is weer 
toegestaan.
Echter, omdat de pandemie nog niet voorbij is, worden bezoekers bij 
binnenkomst wel geregistreerd. Laten we er met zijn allen voor zorgen 
dat de versoepelingen niet moeten worden terug gedraaid!

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
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Kopijdatum voor de Zevensprong van april

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 maart 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 april editie verschijnt rond 1 april 2022.

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

02-3. 19:00  Brielle        (SL) * ASWOENDSDAG
06-3. 09:30  Brielle        (YK)  *
13-3. 09:30  Brielle        (BP)  *
20-3. 09:30  Brielle        (HS)  Corry Thomassen- Korenman
27-3. 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

Opgave Eerste Heilige Communie

Het is mogelijk om uw kind op te geven voor de 1e communie en voor 
het vormsel. 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 13 maart: 
Zondag 13 maart a.s. zal in de RK-kerk, 
Nobelstraat 24 in Brielle om 9.30 uur een 
viering zijn met kinder-woorddienst.  
In alle evangelielezingen van de 
veertigdagentijd blijkt dat Jezus de toehoorders
steeds een les leert in eerlijk naar jezelf kijken,
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 je niet beter voelen dan een ander. Je bent geen haar beter, iedereen doet
wel eens wat verkeerd, maar God is barmhartig.

 
Deze tweede zondag gaat het over Jezus, die zijn drie 
vrienden Petrus, Johannes en Jakobus meeneemt de 
berg op. Ze gaan de berg op om dicht bij God te zijn 
en te bidden. (Evangelie: Lucas 9,28b-36)

Banneux info voorjaar

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-
Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux,
een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria 
verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er 
ook voldoende momenten voor gezelligheid en 

ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, 
maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
**  Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 
           vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei 2022.

kosten slechts € 310.-
**  Een één-daagse bedevaart op zaterdag 28 mei 2022.

kosten slechts €60.-                             
**  Een twee-daagse bedevaart op 18 en 19 juni 2022.

kosten slechts €132.50

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze 
brochure raadplegen.
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015  3693148   e-mail : paula_opstal@hotmail.com
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070  3205872   e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website:  www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl 
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Vastenmaaltijden 2022

De oecumenische werkgroep hoopt in de vastentijd weer 3 maaltijden te 
verzorgen. En wel op woensdag 9 maart, woensdag 23 maart en woens-
dag 6 april, aanvang 17:45 uur tot ca 19:15 uur.
De vastenmaaltijden, bestaande uit soep en brood, zullen dit jaar gehou-
den worden in het Kerkgebouw van de Vrijzinnige gemeente Brielle aan 
de Kerkstraat te Brielle.
De opbrengst van de vastenmaaltijd is bestemd voor Senegal, waar dhr. 
Bram Poldervaart als vrijwilliger werkzaam is. Op 1 van de avonden 
wordt dit werk toegelicht.
Er zullen weer intekenlijsten in de kerken komen.
Graag op de avond van de vastenmaaltijd, uw eigen soepkom en lepel 
meenemen. Na elke maaltijd zal Aryanna met de bus, voor uw vrijwilli-
ge bijdrage, bij de uitgang staan.
Tot ziens bij de vastenmaaltijd(en).

Hartelijk groet,
Oecumenische werkgroep Brielle
Janie Klerk, Hennie Deur, Irma Geurink en Aryanna Herscheid.

Voorbereidende gesprekken bisschoppensynode 2023

In 2023 zal er op uitnodiging van paus Franciscus in Rome een 
bisschoppensynode worden gehouden met als thema: 'Voor een synodale
Kerk: communio, participatio, missio:

• Communio: door God met Hem en elkaar verbonden zijn. 
• Participartio: we worden geroepen om persoonlijk en als 

gemeenschap actief een bijdrage te leveren. 
• Missio: God nodigt ons uit om in de wereld te getuigen in woord 

en daad van zijn liefde. 
In het bisdom Rotterdam worden op initiatief van onze bisschop 
voorbereidende  gesprekken georganiseerd. De Nederlandse bisschoppen
verzamelen per bisdom hun bevindingen uit de parochies en andere 
groepen in de Kerk. Zij zullen die combineren in een gezamenlijk
 document dat naar Rome wordt gestuurd.
Onze bisschoppen vragen de parochianen om met elkaar in gesprek te 
gaan aan de hand van drie thema's. 
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Hiervoor willen wij in de parochies Nicolaas Pieck en Gezellen en De 
Heilige Familie twee avonden organiseren:

• dinsdag 8 maart van 20.00 - 21.30 uur in de zaal van de kerk in 
Hoogvliet, Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet

• dinsdag 15 maart van 20.00 - 21.30 uur in de zaal van de kerk in 
Oud-Beijerland, Karel  Doormanstraat 51, 3262 PB Oud-
Beijerland.

Hiervoor zijn uitgenodigd één of twee leden van iedere locatieraad. Ook 
parochianen zijn welkom. Vanuit het pastoraal team en de 
parochiebesturen zullen leden aanwezig zijn. Om alles goed te kunnen 
organiseren is het wel fijn als wij weten hoeveel mensen er komen. 
Daarom graag aanmelden:

• voor 8 maart, parochie Nicolaas Pieck en Gezellen via e-
mailadres: centraal@rk-npg.nl

• voor 15 maart, parochie De Heilige Familie via e-mailadres: 
secretariaatHW@deheiligefamilie.nl 

De planning van het Vaticaan laat ons helaas niet heel veel tijd. De Paus 
vraagt de bisschoppen om al in april 2022 hun bevindingen af te ronden, 
en corona heeft tot veel vertraging geleid. Toch is het een groot goed om
met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Ik hoop van harte op vruchtbare 
bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet, vicaris Van Deelen, administrator

De vragen bij de drie thema's zijn geformuleerd door het 
Secretariaat van de Bisschoppensynode. 

Thema: Vieren 
'Samen op reis' kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk 
luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie. We vieren ons
geloof. 
1. Hoe inspireren gebed en liturgische vieringen bij het nemen van 
belangrijke beslissingen? 
2. Hoe bevorderen we de actieve deelname van alle gelovigen aan het 
verlossingswerk van Christus in de liturgie? 
3. Welke ruimte wordt gegeven aan lectoren en acolieten? 
4. Hoe geven gebed en liturgische vieringen richting aan 'samen op reis' 
als Gods volk? 
5. Hoe inspireren gebed en liturgische vieringen ons? 
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Thema: Medeverantwoordelijk voor missie 
Synodaliteit staat in dienst van de missie van de Kerk, waarbij al haar 
leden worden opgeroepen om 
deel te nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen. 
1. Hoe wordt elke gedoopte persoon geroepen om missie van de Kerk te 
bevorderen? 
2. Hoe help je gedoopten de opdracht tot missie na te leven? 
3. Hoe wordt onderscheiding over missionaire keuzes gemaakt en door 
wie? 

Thema: Dialoog in Kerk en samenleving 
Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook 
wederzijds begrip mogelijk. 
1. Hoe komen verschillende mensen in onze gemeenschap samen voor 
dialoog? Wat zijn de plaatsen en manieren van dialoog binnen onze 
plaatselijke Kerk? 
2. Hoe worden verschillen in visie, conflicten en problemen aangepakt? 
3. Hoe bevorderen we samenwerking met naburige bisdommen en in ons
bisdom tussen gemeenschappen van religieuzen en gelovigen, met en 
tussen lekenverenigingen en bewegingen, enz.? 
4. Welke ervaringen van dialoog en gedeeld engagement hebben we met 
andere christenen en met gelovigen van andere godsdiensten en 
levensbeschouwingen en met niet-gelovigen? 
5. Hoe gaat de Kerk in dialoog met andere sectoren binnen de 
samenleving en leert ze van deze sectoren: politiek, economie, cultuur, 
maatschappelijk middenveld, de armen?

Gebed tot de heilige Geest
Wij staan voor U, Heilige Geest, 
terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 

U alleen hebben wij om ons te geleiden, 
maak dat U thuis bent in ons hart; 
leer ons de weg die wij moeten volgen 
en hoe wij deze moeten gaan. 

Wij zijn zwakke mensen en zondaars; 
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, 
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 
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Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid 
en van wat juist is. 

Dat alles vragen wij U, 
die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen.

Amen
Givt update februari

Verwarring met QR codes
Het gebruik van de app gaat helaas niet voor iedereen even soepel. Er 
blijkt verwarring te zijn door het feit dat zowel Givt als internet-
bankieren gebruik maken van QR codes. Men verwacht vervolgens 
direct een afschrijving op de bankrekening te zien. Echter, de bedragen 
die via de QR codes van Givt betaald worden worden op de dinsdag van 
de volgende week onder de naam Givt afgeschreven! 
Voorbeeld: u betaalt op donderdag voor € 10,00 een misintentie via de 
QR code op onze website en op zondag betaalt u in de kerk € 0,90 voor 3
kaarsen. Dan vindt u 2 dagen daarna op dinsdag op uw rekeningafschrift 
de afschrift van Givt het bedrag van € 10,90 terug.
Percentage collecte
Het percentage van de totale collecte dat binnenkomt via Givt varieert 
van (meestal) 30% tot soms wel 75%. 

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

Over de voorkant

Foto: beeld in onze kerk van de H. Jozef 
Van internet: Van de Heilige Jozef weten we niet 
meer dan wat het Nieuwe Testament van hem 
mededeelt, met name in het zogenaamde kindsheids-
evangelie. Zo kennen wij hem alleen in de context 
van Jezus' geboorte en kinderjaren: gewetensvol ten 
opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen,
zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking 
tot Jezus. Daarom kenmerkt het Evangelie hem als 
rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn 

verplichtingen jegens God en de mensen. Terecht wordt zijn gedachtenis
in de liturgie eerst en vooral rond het Kerstfeest gevierd (zondag na 
Kerstmis: feest van de heilige Familie in de Romeinse liturgie; feest van 
de voorouders des Heren en van de heilige Jozef in vele oosterse 
liturgieën). 10
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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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