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C O L O F O N
PAROCHIE HH. NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN

Contacten van de  HH. Martelaren van Gorcum te Brielle
MISINTENTIES:     NL03 RABO 0365 4999 78

ten name van: RK kerk HH Martelaren van Gorcum
Betaling misintenties per bank of contant.

  Pastorie:              Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle     (0181) 412 142
                               E-mail: rkkerkbrielle@chello.nl

 Parochiewacht aanwezig op werkdagen van 9.30-11.30 uur, 
behalve op de vrijdagen 

  Pastoor                       H. Smulders     
  Pater                           J. Konchenko       Jan van Almondeweg 63                     
                                      3176 VA Poortugaal                   06-4514 4377 
  Pastor      mw. D. Bühler                         06-5337 3307 
  
Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor Ziekenzalving en 
afspraken voor een Uitvaart.    Bereikbaar tussen 8 en 22 uur.

  Pastoraatsgroep           mw. M. Hink      (0181) 416 291
  pgbrielle@hotmail.com    mw. Th. van der Molen       (01810 479 327
    

  Beheercommissie   
  Voorzitter a.i.                L. van der Molen                     (0181) 479 327
  Secretaris        J. Hoogstad                              06 5062 5560
  Penningmeester            J. Hoogstad                               06 5062 5560
  Leden                            J. ten Berge                              (0181) 415 474            
                                        H. Elkhuizen          (0181) 415 395
  P.C.I   voorheen Diaconale Raad
  Voorzitter          L. Peerlings     (0181) 402 100  
  Penningmeester          M. van Gurp                             (0181) 414 325
  Lid          mw. I. Geurink-Muller     (0181) 413 056

  Kostergroep            J. ten Berge                            (0181) 415 474 

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

      Ledenadministratie    H. Stricker- v.d. Kroon     (0181) 402 528

DE ZEVENSPRONG           Contactblad RK Kerk Brielle  Nobelstraat 22
E-mail :                                  Redactie: H. van Niekerk        (0181) 482 717
rkkerkbrielle@chello.nl                           
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Noot van de redactie
De artikelen in deze uitgave met een * verschijnen (mogelijk aangepast) 
ook in het Pieckfijn Parochienieuws editie juni. Dit is een gevolg van het
feit dat de redactionele deadlines van beide bladen samenvallen.

Raad van Kerken Brielle: Thema-avond 23 mei 2018  
In “Gebouw Kerkstraat 10”  
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Deze avond komt Len Lafeber spreken over het 
werk waar ze voor haar pensionering mee te 
maken had.
Ze noemt haar lezing: “luisteren waar niemand 
meer luistert”.

Verder lezend begrijpt u wat ze bedoelt te zeggen.

Len heeft eerst een aantal jaren als fysiotherapeute gewerkt o.a. in een 
ziekenhuis en in een praktijk. Daarna heeft zij theologie gestudeerd in 

Utrecht. Na haar studie is zij vanaf 1996 
werkzaam geweest bij de vrijzinnige 
Bergkapelgemeente, onderdeel van PKN 
gemeente Rotterdam-Noordrand. Vervolgens is 
zij bij justitie gaan werken, eerst in Krimpen en 
later tussen 2005 -  2016  in Spijkenisse,  in de 
jeugdinrichting de Hartelborgt.Enkele mensen 
van Voorne Putten kennen haar van het werk in 
Spijkenisse.
We zullen haar o.a. horen vertellen over het 
pastoraat bij mensen die in beperking moeten 
leven.
Weet u welkom! De toegang is gratis. Aan het 

eind van de avond zal een deurcollecte worden gehouden

Raad van kerken Brielle. (Dit artikel is ook gepubliceerd in de Pieckfijn 
van mei).
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Mei 

  4. 10:00  Ommeloop         Eerste Vrijdagviering
  6. 09:30   Brielle     (YK) Jan Wesseling, Harry Linders,
                                            Jan & Carlo Kösters, Jopie Grootscholten
10.  09:30  Brielle     (DB)  Hemelvaart

Riet van Wees, Corry van den Arend
13.  09:30  Brielle     (YK ) Voor onze zieken
20.  09:30  Brielle     (PV)   Pinksteren

 Gerard Cuppen, Harry Linders,
 Overl. ouders Dingemans – de Winter

27.  09:30   Brielle     (HS)  Remco Hartlief

YK: Pater Jouri Konchenko       W&C: Woord en communieviering
HS: Pastoor H. Smulders           PV: Pater PH. v. d. Veer

Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van
parochieblad Pieckfijn : web-editie en  pdf

 

Kopij voor de digitale Zevensprong van juni 2018 en 
voor Pieckfijn van juli/augustus 2018

Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word (.doc of .docx) of
OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman 
Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage 

INLEVEREN TOT UITERLIJK 10 JUNI

Familieberichten
Overleden:
Antonius Cornelus Hendriks, 25 april
Maria Elizabeth Johanna Carlier – Fok, 8 april

Mogen zij rusten in Gods vrede.
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Eerste Heilige Communie *
Op zondag 15 april was het groot feest in onze kerk in Brielle. Zes 
kinderen gingen voor het eerst aan tafel bij de Heer en ontvingen het 
Sacrament van de Communie. Het gezin, familie, vrienden en 
parochianen vierden dit feest mee met de kinderen. De kinderen hadden 
zich op hun 1e communie voorbereid op de woensdagmiddagen waarin 
ze in de lessen hoorden over God en Jezus en hoe deze met hun 
onderweg wil zijn. Twee liedjes over communie waren flink geoefend en
konden ze fijn meezingen. De kinderen maakten zelf de tafel klaar. Ze 
baden rond het altaar het Onze Vader en gingen daarna de kerk in om 
iedereen de vrede van Christus te wensen. Samen brachten ze een 
bloemengroet aan Maria en baden bij Haar het Wees Gegroet. Pater 
Konchenko ging voor in de Eucharistieviering en vroeg aan de ouders 
om hun kinderen verder te brengen op de weg van Jezus. Als aandenken 
kregen de kinderen een kruisje voor aan de muur met het verhaal van de 
Goede Herder erop afgebeeld. Het kruis dat Paus Franciscus draagt. Van 
de jongeren van onze parochie kregen ze een zelf gemaakte rozenkrans 
en een gebedenwaaier cadeau. 
Fadi, Nour, Suzanna, Kayella, Christiano en Joris van harte gefeliciteerd 
met jullie Eerste Heilige communie. 

 

Overige foto’s kunt u vinden via onze website.
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Film “Maria Magdalena”  

(Raamdecoratie Maria 
Magdalena)

Ik ben met een vriendin naar 
deze film geweest.

De film laat Maria 
Magdalena zien als een 

volgeling van Jezus, en is gemaakt aan de hand van het Evangelie 
volgens Maria Magdalena.
Dit Evangelie is in 1896 gevonden in Caïro en is een gnostisch 
Evangelie, waarvan de eerste 6 pagina’s ontbreken.
De oorspronkelijk Griekse tekst moet in tegenstelling tot de Bijbelse 
Evangeliën (60-95 na Christus ) in de 2e eeuw geschreven zijn.

(Maria Evangelie dat in 1896 gevonden is)
Paus Franciscus heeft in 2016 Maria Magdalena als volgeling en als 
apostel van Jezus erkend en hij noemt haar de Apostel van de Hoop. 
Haar feestdag is bepaald op 22 juli.
Een bijzondere film met uitspraken van Jezus die minder bekend zijn dan
de gebruikelijke uit de Bijbel, maar die naar mijn gevoel, er wel toe 
doen. Met name wordt uitgebreid ingegaan op de vergeving.
Ook laat de film zien dat het voor Jezus niet uitmaakte dat ze een vrouw 
was. Maar in die tijd en ook nog eeuwen erna werden vrouwen toch als 
minder belangrijk beschouwd. Het feit dat ze eeuwenlang gezien is als 
een vrouw van lichte zeden komt voort uit de mening van Paus 
Gregorius die in 591, de vrouw uit het Lucasevangelie (7:37) verwisselt 
met Maria Magdalena.
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In de eerste 4 eeuwen werd zij wel genoemd als apostel der apostelen 
omdat zij de eerste was die Jezus heeft gezien nadat hij was opgestaan. 
Het was zeker de moeite waard om naar toe te gaan.

Thea van der Molen-Pols 

Vrijdag 13 april 2018: 10age7 zolderavond *

Hoewel de veertigdagentijd al voorbij is, hebben we met de jongeren stil 
gestaan bij het verhaal van Jezus’ lijden en bij onrecht.
Er komt een moment dat het onrecht is afgelopen. Lange tijd groeit goed 
(kruid) en slecht (onkruid) gelijk met elkaar op. Bijzonder is dat ook het 
slechte blijft (be)staan. In Jezus’ vriendengroep gebeurde dat ook. Judas 
trok ook jarenlang met de discipelen op.  Er komt echter een moment dat 
de wedstrijd is afgelopen. Het eindsignaal zal worden gefloten en 
daarmee komt er een einde aan onrecht.
We hebben met de jongeren samen Matteüs 13, 24-30 gelezen. Zelfs na 
het zaaien kan het nog misgaan. Er is iemand de boel aan het verzieken. 
Maar, het onkruid wordt niet verwijderd. De jongeren geven voorbeelden
waar zij onrecht (onkruid) zien om hen heen. Het pesten op school wordt
meerdere keren genoemd.
Ook lazen we Matteüs 12, 33-35. Jezus spreekt mensen aan op dat wat 
niet klopt. Jezus leeft zelf het recht voor, maar boet ook voor de 
slechteriken aan het kruis. Jezus erkent dat er een moment komt dat alles 
recht wordt getrokken en de wedstrijd beslist. Dit moment is echter nog 
niet aangebroken. In die zin heeft hij ook geduld met slechteriken.
Een wedstrijd kijken is altijd wat makkelijker dan zelf in het veld staan. 
Of dat nu voetbal, hockey, tennis of korfbal is. De wedstrijd. of de 
groepsdynamiek, kan best wat bij je losmaken. De jongeren bedachten 
dat zij ook wel eens onsportief of onrechtvaardig bezig waren en een 
overtreding begingen. Een moment waarop Jezus voor hen had moeten 
fluiten.
We hebben de jongeren gevraagd recht te leven en op te staan tegen 
onrecht. Probeer eens jouw klasgenoot te helpen als hij/zij gepest wordt.

Zou God recht doen, dan zouden wij al lang van het veld zijn. Maar, hij 
wil ons kracht geven om rechtvaardig te leven en recht te doen.  Dat is 
groeien en vrucht dragen. 
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Pastoraat in uw kerk *
Op allerlei manieren is er in de geloofsgemeenschap van Brielle 
pastoraat aanwezig. Parochianen bezoeken zieken en ouderen thuis. We 
drinken elke week na de viering koffie waar mensen elkaar spreken en 
vaak niet alleen over het weer. Het zijn momenten van pastorale 
ontmoeting. Naast al deze ontmoetingen is mij de vraag gesteld of ik op 

een vast moment aanwezig zou kunnen 
zijn in de pastorie. Zoals u heeft kunnen 
lezen ben ik per 1 mei nog maar 2,5 dag in
de week in de Nicolaas Pieck en Gezellen 
parochie, in plaats van 4 dagen per week. 
Om mijn uren zo goed als mogelijk te 
spreiden over de gehele parochie zal ik 

elke 3e woensdag van de maand van 9.30 – 12.00 uur aanwezig zijn in 
de pastorie. Om met u koffie te drinken, elkaar te ontmoeten, een 
persoonlijk gesprek te hebben of een afspraak te maken voor een 
persoonlijk gesprek. Om half 12 is er op die woensdagochtend een 
gebedsdienst in de kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd om 
elkaar en mij te ontmoeten op de 3e woensdagochtend van de maand.

Data; 16 mei 9.30 – 12.00,  20 juni 9.30 – 12.00 uur, 18 juli 9.30 – 12.00 
uur.
Desiree Bühler (pastoraal werkster)

Tuinfeest. *
Op zondag, 1 juli a.s. organiseren we weer een tuinfeest. We hopen dat 
het weer geslaagd wordt, zodat we er met ons allen weer een blijde 
bijeenkomst van maken.
Nadere mededelingen volgen in de Piekfijn van juni a.s.
De feestcommissie: Ank, Paula, Agnes, Wally, Miep.
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Bedevaarten naar Banneux

Caritas Banneux N.D.
voor de bedevaarten: 
Mw. A.W. Opstal     Dhr. G.J. de Bruijn
Westlaan 62        Polderweg 12 a
2641 DN Pijnacker  2493 ZA ‘s Gravenhage
tel: 015 3693148.     tel: 070 3205872

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 één-daagse bedevaart op zaterdag 9 juni 2018.

kosten slechts €55.-
**  Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 
                  vrijdag 11 mei t/m dinsdag 15 mei 2018.

kosten slechts € 265.-   
**  Een twee-daagse bedevaart op 26 en 27 mei 2018.

kosten slechts €120.-

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het 
programma kunt u onze brochure raadplegen.

U kunt deze aanvragen bij:
Voor deze één- en de twee-daagse bedevaarten en ook voor
de vijfdaagse bedevaart.
 Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015  3693148   e-mail : paula_opstal@hotmail.com
b.g.g.
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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Meimaand – Mariamaand
In het jaar van het gebed zullen wij ook in onze kerk aandacht aan de 
Mariamaand schenken.
Op de woensdagen 9, 16 en 23 mei is er om 9.00 uur in de onze kerk aan 
de Nobelstraat gelegenheid om met elkaar de rozenkrans te bidden.

Woord van Leven
Op maandag 7 mei komen we om 20.00 uur bij elkaar rond het Woord 
van Leven. Wilt u meer weten of heeft u interesse om deze avond bij te 
wonen neem dan even contact op met Henk Lugtenburg tel. 0181-41 69 
95 e-mail: henk.lugtenburg@planet.nl

Sociale media en email (herhaling..)

De afgelopen maanden is er op deze plaats aandacht besteed aan het feit, 
dat onze Brielse kerk sinds enige tijd gebruik maakt van sociale media 
om ieder, die dat wil, op de hoogte te houden van actueel nieuws dat op 
de website wordt gepubliceerd. 
Naast de sociale media is er de “Mededeling” mailing. Deze bevat 
hetzelfde bericht als wat er op Facebook (Rkkerk Brielle) en Twitter 
(@rkkerkbrielle) gepubliceerd wordt. 
Reden voor introductie van de “Mededeling” mailing is, dat er veel meer 
mensen email gebruiken dan Facebook en Twitter. Uiteraard wordt er 
met de emailadressen discreet omgegaan.
De berichten hebben meestal een link waarmee u direct door kunt 
klikken naar het nieuws op de website. Zo mist u geen enkele actualiteit 
uit uw kerk meer. 
Aanmelden voor de “Mededeling” mailing is eenvoudig: u stuurt een 
email naar rkkerkbrielle@gmail.com met de aanhef “Aanmelding 
Mededeling email” of u meldt zich aan via de website.
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CONTACTPERSONEN IN DE KERK H.H. 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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	Dhr. G.J. de Bruijn

