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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 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. I. Niks
          Henk Lugtenburg (0181) 416 995 

  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 TRIO0390437506 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en 
Gezellen

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

In verband met de Corona/COVID-19 epidemie heeft de hoofdredactie 
van de Pieckfijn besloten dat er GEEN edities zullen verschijnen voor de
maanden mei en juni. Deze Zevensprong is daarom korter dan 
gebruikelijk en de Tijden rubriek is aangepast. Ook in juni en daarna zal 
de Zevensprong voor zover mogelijk blijven verschijnen.

Verschijningsdatum Zevensprong

De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 juni. 

Praten met de pastoor :
wijziging wegens Corona/COVID-19

Door de grootte van de parochie lukt het de pastoor niet om elke dag in 
Brielle aanwezig te zijn. Toch kunnen wij het ons voorstellen dat u graag
 met hem in gesprek wilt. Wegens de Corona/COVID-19 epidemie kunt 
u de pastoor of een van de pastores (pastoor Smulders, pater Konchenko 
of diaken Steef Lokken) bellen of een email sturen. 

Sacrament van boete en verzoening (de Biecht) – wijziging
wegens Corona / COVID-19

Voor een telefonisch biechtgesprek gelieve u per email een afspraak te 
maken met pastoor Smulders: pastoor_smulders@rk-npg.nl, of met pater
Konchenko: jouril@hot-mail.com. 

Familiebericht

Overleden: Maria Johanna Simone (Marije)  Oremus – de Vet, 
Oostvoorne 07-04-2020. De crematie was op 11-04-2020 in besloten 
kring wegens Corona / COVID-19. Een herdenkingsdienst volgt wanneer
de omstandigheden het mogelijk maken.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

Omdat de kerk in Brielle wegens de epidemie gesloten is, worden nu 
alleen de misintenties aangegeven.

10-5.  To Linders-Kalse
24-5.  Gerard Cuppen, Jaap Glas
31-5.  Overleden ouders Dingemans-de Winter 

Deze misintenties worden afgelezen tijdens de op internet uitgezonden 
vieringen vanuit Spijkenisse. Voor het opgeven van misintenties: zie het 
artikel „Misintenties tijdens de epidemie“ hieronder.
   

Kopijdatum voor de Zevensprong van juni

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 mei aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl     in Word (.doc of .docx) of OpenDocument 
(.odt) lettertype Times New Roman.  

Misintenties tijdens de COVID-19 epidemie

Ondanks dat er gedurende de “intelligente lockdown” wegens de Corona/
COVID-19 epidemie in Brielle geen vieringen zullen zijn, zullen uw 
misintenties wel worden afgelezen. Dit zal dan plaatsvinden tijdens de op
internet uitgezonden vieringen vanuit de Felicitas kerk in Spijkenisse. 
Zie voor deze vieringen deze link.
Dit betekent dat u uw minsintenties gewoon kunt blijven opgeven aan de 
parochiewacht, via de website of via email (misintenties@rkkerk-
brielle.nl). 
De huidige betalingsmethoden blijven uiteraart ongewijzigd. De in april 
aangekondigde methode om een briefje met geld in een daarvoor 
bestemd kistje te doen wordt wegens de tijdelijk gesloten kerk uitgesteld.

Misintenties worden alleen in de Zevensprong en op de website 
gepubliceerd. 
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Nieuwsbrief Pieckfijn

De hoofdredactie van de Pieckfijn heeft een korte nieuwsbrief gemaakt 
die als pdf verspreid wordt. Dit omdat het parochieblad wegens de 
Corona-crisis tijdelijk niet gemaakt wordt. Deze nieuwsbrief kunt u via 
onze website www.rkkerkbrielle.nl of www.rkkerk-brielle.nl lezen.

Mailing, Twitter en facebook
Mailing
In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat een “advertentie” voor de 
Mededeling-mailing. Via de mailing worden mededelingen verspreid die 
niet te laat komen voor de Zevensprong en Pieckfijn. 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 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 nog niet zo 
hoog is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel 
gebruikt. Ook de Paus heeft twitter: @Pontifex. Vaticaans nieuws: 
@VaticanNews.

facebook
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. Vriendschapsverzoeken worden daarom 
niet meer geaccepteerd. Bestaande vriendschappen blijven uiteraard 
bestaan!
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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 412 142. Buiten de uren dat  parochie- 
wacht aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken.  U kunt ook 
bellen naar een van onze pastores. 


