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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
Betaling misintenties per bank of contant.

Opgave via  misintenties@rkkerk-brielle.nl

  Pastorie:              Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle     (0181) 412 142
 Parochiewacht aanwezig op werkdagen van 9.30-11.30 uur, 

behalve op de vrijdagen 
  Pastoor                       H. Smulders         pastoor_smulders@rk-npg.nl
  Pater                           J. Konchenko  sdb     Jan van Almondeweg 63               
                                      3176 VA Poortugaal                   06-4514 4377 
  Diaken      S. Lokken             diakensteef@gmail.com
Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor ziekenzalving en 
afspraken voor een uitvaart. Bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur.
Pastoraatsgroep          pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl

          mw. M. Hink      (0181) 416 291
          mw. I. Niks 

  Beheercommissie   
  Voorzitter      vacant
  Secretaris                     vacant                          secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
  Budgethouder  (wnd) J. Hoogstad                budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
  Lid                               L. van der Molen (0181) 479 327
  Parochiële Caritas Instelling   (voorheen Diaconale Raad)
  Voorzitter          L. Peerlings     (0181) 402 100  
  Penningmeester          M. van Gurp                             (0181) 414 325
  Lid          mw. I. Geurink-Muller     (0181) 413 056

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

Ledenadministratie    H. Stricker- v.d. Kroon     (0181) 402 528
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Beheer kerkhof:             vacant  beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

De Zevensprong        Contact- en nieuwsblad RK Kerk Brielle (alleen via 
website)  Redactie: H. van Niekerk r  edactie@rkkerk-brielle.nl                             
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Noot van de redactie
Een aantal artikelen in deze uitgave verschenen (mogelijk aangepast) ook
in Pieckfijn Parochienieuws Pasen en mei editie* en verschijnen ingekort
in de juni editie**.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn

De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 mei. De juni editie 
van de Pieckfijn verschijnt 14 mei.

Meimaand = Mariamaand: Iedere week rozenkransgebed*

(verscheen ook in Pieckfijn Pasen en mei editie)

De meimaand wordt ook wel de Mariamaand genoemd. In deze maand 
denken we in de kerk aan een tweetal gebeurtenissen, waarbij Maria 

centraal staat. Op 13 mei de eerste 
verschijning van Maria aan drie kinderen 
in Fatima. Op 31 mei staat de kerk stil bij 
het bezoek van Maria aan haar nicht 
Elisabeth. 
Ook in onze kerk in Brielle willen we 
Maria in het zonnetje zetten. Iedere week 
op woensdagmorgen om 9:00 uur is er 
gelegenheid om met elkaar de rozenkrans 
bidden. Wij doen dit in de mariakapel 
achter in de kerk. Je bent hierbij van harte
uitgenodigd om in het Jaar van de 
roepingen het rozenkransgebed mee te 
bidden.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Mei
3.   10:00 Ommeloop  (HS)     Eerste Vrijdag viering
5.   09:30  Brielle        (SL)   Jaap Glas, Jan en Carlo Kösters,

 Olivier Foet, Jopie Grootscholten
12. 09:30   Brielle       (PV)     Rie van der Kroon-Harte 
19. 09:30  Brielle        (YK)     Marja Moll, Leo v.d. Helm
26. 09:30 Brielle        (HS)      Toine Hendriks
30. 09:30 Brielle        (HS)      Hemelvaartsdag
2.   09:30 Brielle        (SL)       Remco Hartlief, Jan en Carlo Kösters, 

  Olivier Foet.
      Uit dankbaarheid: 25 jaar huwelijk Johan 

  Roskam en Linda Roskam-Schultinge (3  
  juni)

7.   10:00 Ommeloop (HS)      Eerste Vrijdag viering

BK: Bedevaartskerk a/d Rik

YK: Pater Y. Konchenko sdb       HS: Pastoor H. Smulders
RW: Pastor R. Winkelhuis        SL: diaken S. Lokken
WCV: Woord & Communie viering PV: Pater P.H. v.d. Veer 
   
Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van 
parochieblad Pieckfijn.

Kopijdatum voor de Zevensprong van juni 
en de Pieckfijn van juli

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 24 mei aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl

in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times
New Roman. Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het

privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen
beschouwd.
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Mariamiddag voor kinderen en ouders*

We willen alle kinderen en ouders, speciaal in deze meimaand, 
Mariamaand, van harte uitnodigen voor 
de Mariamiddag van vrijdag 10 mei van 
15:45 tot 17:15 uur in het parochiehuis in 
Brielle. Maria is een heel speciale vrouw. 
Ze staat heel dicht bij God. Bij haar 
verschijningen vroeg ze om te bidden. 
Een gebed van kinderen is extra krachtig. 
Wij gaan deze middag bidden tot Maria 
zoals zij ons gevraagd heeft om te doen. 
Maar we doen meer: we gaan luisteren 
naar de verschijning van Maria in Fatima,
de rozenkrans bekijken, een kaartje 
maken voor zieke kinderen en speciaal 
voor hen een rozenhoedje bidden. We 
sluiten daarmee aan bij de activiteiten die 

landelijk worden georganiseerd in het kader van 
kinderenbiddenvoorkinderen.nl. We hopen dat u en uw kind met ons mee
komen bidden.

Uitgaansdag St Caecilia op 30-03-2019**

Op die zonnige zaterdag reden we met eigen auto’s naar Brabant, naar 
het voormalig klooster Bovendonk in Hoeve.
Rond 10.30 uur kwamen we er aan. Een prachtig aanzicht in een mooie 
omgeving. Toen we allemaal aanwezig waren gingen we naar de 
Brasserie waar we verwelkomd werden met een heerlijk kopje koffie met
appeltaart. Daarna kregen we een dia-voorstelling over de geschiedenis 
van het gebouw.
Deze gaat terug naar het jaar 1282. Roerige tijden zijn er meegemaakt. 
Bezet door Spanjaarden en Fransen en zelfs door brand verwoest 
geweest. 
In 1895 door Pierre Cuypers een geheel nieuw klooster gebouwd in 
neoclassicistische stijl en in 1908 opgeleverd.Tegenwoordig is het in 
handen van de BV Exploitatie ter professionalisering en 
commercialisering. Tevens is het een hotel. De bovenverdieping van de
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 voorbouw is permanent verhuurd aan de Stichting Priester en 
Diakenopleiding.
Na deze interessante voorstelling hebben we uitgebreid het gebouw 
kunnen bekijken: prachtige glas in loodramen, heel mooie 

 mozaïekvloeren. Lange gangen waar je in je verbeelding de
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 kloosterlingen kon zien bidden en zingen. Lang vervlogen tijden.
Ook hebben we een kijkje mogen nemen in de bibliotheek. Heel groot en
boeken tot aan het plafond. Heel indrukwekkend.
In een lege kapel stond een orgel en natuurlijk heeft Theo hier gebruik 
van gemaakt en hebben we 3 liederen gezongen: Veni Jesu, Magnificat 
en Ave Maria. Dat was heel fijn.Tot slot kregen we een heerlijke lunch 
voorgeschoteld met natuurlijk een drankje erbij. Het was allemaal 
perfect. En dit alles hebben we te danken aan Marian en Ariena die met 
dit idee op de proppen zijn gekomen.
Rond 3 uur weer richting huis, met veel indrukken na een heerlijke en 
gezellige “bindingsdag” zoals dat tegenwoordig zo graag genoemd 
wordt.

Thea van der Helm. 

Kinderwoorddienst 12 mei*

Op 12 mei zal er tijdens de Eucharistieviering een 
kinderwoorddienst zijn in de kerk aan de Nobelstraat. De 
kinderwoorddienst vindt plaats in de TenHave zaal tijdens de dienst
van het woord. De bedoeling hiervan is kinderen de kans te geven
 om God te leren kennen. Na het evangelie is er een activiteit: 
knutselen, kleuren of puzzelen. Bij terugkomst in de kerk houdt de 
voorganger een gesprekje met de kinderen. De dienst begint om 
9:30 uur. Het thema is: luisteren en volgen, naar het evangelie van 
Johannes 10, 27-30.
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Opgave misintenties via formulier 

De procedure voor het opgeven van misintenties is per 1 maart 2019 
gewijzigd. Misintenties mogen alleen nog via email 
(misintenties@rkkerk-brielle.nl) en de website worden opgegeven. 

Om het opgeven zo eenvoudig en gestandaardiseerd mogelijk te maken 
is er een formulier gemaakt dat via de website werkt. Als u op de link 
klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en 
versturen. 

Misintenties direct voorafgaande aan de viering worden niet meer 
geaccepteerd omdat er geen courante kas is meer is. De voorheen 
gebruikelijke contante betaling kan daarom niet meer worden 
geaccepteerd.

De Beheercommissie Brielle

Nieuws van de pastoraatgroep**

We hebben het idee dat er veel gaande is in onze parochie en dan 
bedoelen we ook de grote Parochie, waar wij als Kerk in Brielle deel van
 uitmaken.
Dar er veel gaande is, is zeker positief, omdat het pastorale team bewust 
bezig is met de toekomst.
Daartoe is er een pastoraal beleidsplan geschreven, waar we nog kennis 
van gaan nemen. Dat plan is gericht op de toekomst. We weten natuurlijk
allemaal dat de Kerk in het westen geen hoogtij meer kent. Maar hoe 
kunnen we met alle gereedschappen die wij hebben verder gaan in de 
nabije toekomst. We willen toch dat de Kerk kan blijven functioneren en 
daar toe moeten soms beslissingen genomen worden die niet altijd leuk 
zijn misschien.
Als voorbeeld kan bijvoorbeeld dienen dat de Vieringen in de Goede 
Week slechts op twee plaatsen gevierd konden worden. We hebben maar
twee priesters en die kunnen niet overal tegelijk zijn en het wordt anders 
een onmogelijke zaak als zij  zich steeds moeten verdelen over zes 
kerken.
In ieder geval doet het pastorale team hard zijn best om alles goed te
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 laten verlopen en ja, daar zullen misschien in de toekomst maatregelen 
bij horen die we niet allemaal leuk vinden. Maar, weet u, elk voordeel 
heeft zijn nadeel en elk nadeel heeft ook weer zijn voordeel. Het is in 
ieder geval goed te beseffen dat we met zijn allen in dit gebied van 
Nicolaas Pieck en Gezellen met elkaar solidair kunnen zijn om te delen 
wat we hebben en zoals Jezus zegt: “We zijn één lichaam met 
verschillende ledematen die elk hun eigen functie hebben en daardoor 
vormt het zich toch tot één geheel”.
We blijven onze eigen Kerk houden, maar we zullen waarschijnlijk meer
met elkaar gaan doen. De PCI is bijvoorbeeld al samengegaan, dus wie 
weet wat er nog meer gaat komen. Wij wachten af.
Het is jammer, maar Thea van der Molen heeft afscheid genomen van de 
pastoraatgroep. Ze had teveel hooi op haar bord genomen en dan gaat het
niet goed. We danken Thea voor haar inzet die zij gedaan heeft.
Maar u begrijpt het natuurlijk wel, wij zijn op zoek naar vers bloed; wie 
wil er meehelpen en denken om de gang van zaken met elkaar soepel te 
laten lopen. Ilse en ik kunnen het niet alleen; we hebben daar zeker één a
twee mensen  bij nodig. Het is mooi werk, we kunnen het een ieder 
aanbevelen.
Ilse en Miep.

Verslag 10Age7: 12 april**

We begonnen traditie-getrouw met een lied, begeleid op gitaar door 
Bartholde. Hierna gingen we nog even door met het onderwerp van de 
vorige keer: het klimaat. Er werden acht stellingen gegeven waarop 

iedereen zijn of haar 
betrokkenheid kon aangeven. 
De teksten op de foto zijn:
1 “Broeikasgassen? 
Opwarking van de aarde? 
Stijgende waterspiegel? 
Klinkklare onzin!”, 
2 “Al die verhalen over CO2 
uitstoot, soms vind ik het wel 
een beetjes eng.”, 
3 “Ik wil graag droge voeten 
houden, dus ik doe zo veel 
mogelijk om die 
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CO2 uitstoot te verminderen”,
4 “Ik zie de beelden wel, maar zo’n vaart zal het allemaal wel niet 
lopen”, 
5 “Ik wordt bang als ik zie wat er allemaal kan gebeuren als de aarde 
opwarmt”, 
6 “Ik vind het gewoon mijn taak om me druk te maken om het milieu, 
dus ook om het klimaat”  . 
7 “Klimaatverandering, stijgende waterspiegel, ik zou me er eigenlijk 
drukker om moeten maken”, 
8 “Klimaatverandering, het zal allemaal wel, Maar wat moet ik er mee? 
Ik kan het smelten van de gletsjers en een stijgende waterspiegel toch 
niet stoppen!”, 

Een stelling kreeg geen bijval, sommige kregen een beetje bijval en 5 
stellingen kregen veel bijval.
Hierover werd nog even nagepraat.
Daarna ging het over psalm 8:4-10,
een loflied op God en Zijn
scheppingskracht. Na introductie
werden de verzen gelezen door de
bril van een journalist, een
weerdeskundige, een visser, een
chirurg, een vakantieganger en een
tiener. De grote vraag was telkens:
wie heeft de psalm wel of juist niet
begrepen?
Volgende bijeenkomst: 10 mei, inloop 19:00 uur.

Laatste nieuws via sociale media en mailing: 
update van facebook pagina

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 onze eigen katholieke gemeenschap. 
De rest: Twitter (@rkkerkbrielle) en de mailing blijft hetzelfde. Hoewel
het aantal volgers via Twitter behoorlijk achterloopt, wordt het door de
RK Kerk veel gebruikt. Dus ook wij blijven Twitter gebruiken.

De berichten hebben meestal een link waarmee u direct door kunt

https://twitter.com/rkkerkbrielle
https://www.facebook.com/RK-Kerk-Brielle-2100335980020377/
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klikken naar het nieuws op de website. Statistieken hebben inmiddels 
laten zien dat er meer vanuit de mailing doorgeklikt wordt, dan vanuit de
social media.
Het emailadres van de website is website@rkkerk-brielle.nl. Dus 
als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u
dat alsnog doen. Dan stuurt u een email met de aanhef “Aanmelding

 Mededeling email” of u meldt zich aan via onze website 
www.rkkerkbrielle.nl
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. 

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  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.

mailto:website@rkkerk-brielle
http://www.rkkerkbrielle.nl/
mailto:website@rkkerk-brielle.nl
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