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  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       Jan van Almondeweg 63                     
                                      3176 VA Poortugaal                   06-4514 4377 
  Pastoraal werker      S. Lokken
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. Th. van der Molen       (01810 479 327

          mw. I. Niks 

  Beheercommissie   
  Voorzitter      vacant
  Secretaris (wnd) J. Hoogstad  06 5062 5560    secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
  Budgethouder  (wnd) J. Hoogstad                budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
  Lid                               L. van der Molen (0181) 479 327
  Lid                               H. van Niekerk    (0181) 482 717
  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
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Noot van de redactie
Een aantal artikelen in deze uitgave verschijnen (mogelijk aangepast) 
ook in Pieckfijn Parochienieuws Advent editie.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn

De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 december. De 
december (TOT KERST) editie van de Pieckfijn verschijnt 13 november.

Verslag 10Age7
Deze avond op 12 oktober stond in het teken van de schoenendoosactie 
van Actie4Kids (in de Ten Have-zaal) en daarna een spel.
Er werd begonnen met gebed waarin speciaal gebeden werd voor enkele 
recente overledenen (familieleden en een vriendin) en om succes voor de
actie.
Velen hadden gehoor gegeven aan de oproep om een schoenendoos mee 
te nemen, indien mogelijk met inhoud volgens de lijst, zoals een knuffel, 
pennen, potloden, etc. In de zaal stonden diverse tafels vol met de 
spullen om de nog lege dozen te vullen.

Terwijl de helft van de leiding bezig bleef 
met het inpakken van de schoenendozen, 
ging de andere helft met de jongeren naar 
zolder voor een spel, waarbij de keuze viel op
Manna: een bordspel gebaseerd op de 

uittocht uit Egypte en waarin je een gezegde of spreuk moest 
samenstellen. We konden het spel (opnieuw) niet uitspelen. Volgende 
keer verder?
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties November
1.           Brielle                  Allerheiligen: Geen Viering
2. 10:00 Ommeloop (HS)  Eerste Vrijdag viering
    19:00  Brielle    (WF)    Allerzielen

Kees en Sophie van Bohemen
 Theo van der Horst

De overledenen van de families Claes en 
Slechtriem

4. 09:30    Brielle   (HS) Jan & Carlo Kösters, Leo van der Helm
                          Jopie Grootscholten
                          Overl.ouders Cuppen – Genissen
11. 09:30  Brielle   (W&C)  Jan Wesseling, Harry Linders
                          Theo van der Horst
18. 11:00  Brielle (Bis+PT) Viering in Hoogvliet

Leo van der Helm, Piet & Riet van Wees
25. 09:30  Brielle   (YK) Harry Linders, Marja Moll

YK: Pater Y. Konchenko       W&C: Woord en communieviering 
PV: Pater P.H. van der Veer   WF: Pastoor W. Froger
SL: Steef Lokken     Bis+PT: Bisschop en Pastoraal Team

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

Kopijdatum voor de Zevensprong van december  2018 
en de  Pieckfijn van Kerst t/m  januari

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 23 november aan 
redactie@rkkerk-brielle.nl

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. 
Voor Pieckfijn geldt voor foto’s en afbeeldingen een minimale 
bestandsgrootte van 3 MB.
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Bericht van de pastoraatsgroep
Wij zijn blij, want Ilse Niks heeft zich aangemeld om de pastoraatsgroep 
te komen aanvullen.
Dat is goed nieuws, want met drie personen weet je altijd meer dan met 
twee. Dus Ilse, van harte welkom!

De kersttijd zit er weer aan te komen. Nou, dat duurt nog even, zult u 
misschien zeggen, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Er 
komt veel voor kijken om de Kerstvieringen goed te laten verlopen. Het 
fijne is dat onze Kerk op Allerzielen ’s middags open is, zodat 
voorbijgangers even een kaarsje kunnen aansteken als ze daar behoefte 
aan hebben. Ook op 16 en 23 december tijdens de kerstmarkt, zal de 
Kerk open zijn. Een Kerk is er niet alleen voor ons, maar voor een ieder 
die rust en stilte zoekt.

Die rust en stilte is erg mooi en het zou dan ook fijn zijn als die rust en 
stilte ook te vinden is vóór aanvang van de Viering. Soms lukt dat, maar 
soms ook niet. Het is goed om alles even los te kunnen laten om zo de 
Viering beter op je te kunnen laten inwerken. Dan kunnen we daarna 
weer bij het kopje koffie met elkaar in gesprek komen. Stilte vooraf is 
een goed begin om de zondag te vieren.

Mocht u het voorbeeld van Ilse willen volgen om mee te kunnen praten 
en denken over onze Kerk, neem dan gerust contact op met Thea, Ilse of 
Miep, want er kunnen nog best één of twee personen meedoen.

Vooraankondiging voedselbankactie
Net als andere jaren gaan we weer met elkaar eten verzamelen voor de 
voedselbank in de Adventstijd.
Helaas is het nog steeds nodig; er zijn mensen die na een poosje begeleid
te zijn vanuit de Voedselbank weer verder kunnen, maar dan staan er 
weer nieuwe op de stoep die het dan ook weer nodig hebben. 
De armoede en de schulden zijn nog steeds een flink probleem in 

Nederland. Dus laten we deze 
mensen bijstaan, het is fijn als je het
zelf niet nodig hebt.
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10Age7 verzorgt weer een filmavond
Vrijdagavond 30 november bent u van harte welkom om de musical film 
The Greatest Showman mee te kijken. Inloop 18.45 uur aanvang film 
19.00uur in de Ten Have Zaal. 

Het verhaal is gebaseerd op het 
leven van de circuspionier P.T. 
Barnum. Het thema is om niet 
voorbij te gaan aan het geluk wat 
vlak voor je is. Schitterend 
acteerwerk maakt dit tot een film 
die u gezien moet hebben.Entree is 

gratis, maar er is wel een collecte voor de actie speeltuin Polen.
We vragen of u zich aan wilt melden bij Bartholde vd Loos 06-15286157
of per email speeltuinpolen@gmail.commet vermelding van naam aantal 
personen en telefoonnummer, want vol = vol !

Catechumenen bijeenkomsten “Groeien in geloof”
In de maand november begint weer een serie bijeenkomsten 
voor volwassenen die willen toetreden tot de katholieke kerk 
en die volgend jaar het sacrament van het h.doopsel en het 
heilig vormsel hopen te ontvangen.
Men kan zich daarvoor opgeven bij het centraal parochie-
secretariaat.
Achter in de kerk kunt u meer informatie hierover vinden.
Men kan hiertoe ook contact opnemen met het secretariaat van
een van de zes kerklocaties 

 Nobelstraat 22 , Brielle: tel 0181 - 412142; 
 Opzoomerlaan 110, Hellevoetsluis: tel 0181-312574; 
 Jan Tooropstraat 3-5, Rozenburg: tel 0181-214670; 
 Dorpsdijk 236, Rhoon: 010-5015284; 
 Hekelingseweg 15, Spijkenisse: tel 0181-638109; 
 Parelvisserstraat 131, Hoogvliet: tel 010-4723115)
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Na opgave zullen de precieze data en de plaats van de 
bijeenkomsten aan de deelnemers bekend worden gemaakt.

Schoenendoosactie 2018
Beste mensen, wij hebben het hier goed. Maar weet u dat er nog steeds 
kinderen zijn die niet naar school kunnen en zelfs niet mogen, omdat ze 
daar te arm voor zijn!
Wij willen uw aandacht daarvoor vragen in de viering van 11 november. 
Het evangelie van die zondag gaat over de arme weduwe die slechts twee
penningen in de offerkist werpt terwijl menigeen er van zijn overvloed in
gooit. Wie offert er nu het meest? is de vraag van Jezus. Als we dit 
evangelie doortrekken naar het hier en nu, kunnen we ons afvragen of we
zelf wel genoeg (weg)geven.
Niet alleen geld kun je geven, maar ook tijd, aandacht, liefde, geduld….. 
Maar het allerbelangrijkste is geven we vanuit ons hart, wat beweegt ons 
er toe om te geven of iets voor een ander te doen?  Is dat om er zelf beter 
van te worden? Of geven we belangeloos om de ander te helpen? 
Het uiteindelijke oordeel of het genoeg is wat we geven laat ik graag aan 
Jezus over, niemand kan in de portemonnee of agenda van een ander 
kijken, dus het is zeker niet de bedoeling dat we elkaar daarop gaan 
afrekenen, maar we rekenen wel graag op uw hulp.
De jongerengroep 10age7 verzorgt de kinderwoorddienst op 11 
november en zijn zelf al bezig om schoenendozen te versieren en te 
vullen. Wij gaan ook weer helpen in Zuidland waar de dozen kunnen 
worden ingeleverd en verzendklaar worden gemaakt. (van september tot 
maart kunnen daar spullen worden ingeleverd op dinsdag of op afspraak, 
Stationsweg 38-40)
Wij willen u vragen om lege schoenendozen (waar een schoolschrift plat 
in kan liggen is een goede maat),spelletjes en spulletjes mee te nemen/in 
te leveren wat in een schoenendoos past en geschikt zijn voor kinderen 
(2 tot 14jaar) zie lijst hieronder. En/of voor verzending financieel hulp te 
bieden (kosten voor transport zijn €5,00 per doos) De basis wat in iedere 
doos in ieder geval moet zitten:

-etui, 3 pennen en 3 tekenpotloden, minimaal 10 (maximaal 12) 
kleurpotloden, gum en puntenslijper
-3 schrijfschriften
-(linnen) tas
-stuk zeep, tandenborstel en tandpasta
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-knuffelbeestje
Daarnaast kan een doos verder gevuld worden met andere 
schoolspulletjes bv. Lineaal, tekenblokje.

Met speelgoed, bv pop, auto, jojo, springtouw, muziekinstrumentje,
 puzzeltje, spelletje. En met haarspeldjes-elastiekjes, sieraden, kam of 
borstel. Petje, T-shirt, sokken, muts, wanten, sjaal,  kunststof beker of 
bord.
Indien schoon en netjes mogen het ook gebruikte spulletjes zijn.

Wat mag er absoluut niet in: oorlogsspeelgoed, snoep of eten, batterijen, 
vloeistoffen en stiften, klei(kans op uitdrogen)
Wat kunnen we nog meer gebruiken: kaft en inpakpapier, groot genoeg 
om een schoenendoos mee te versieren, grote elastieken.

Wie weet kunnen we met elkaar een heleboel kinderen helpen. Dit jaar 
gaan de schoenendozen naar Moldavië, Roemenië en Zambia.

Collectes in november
In november zijn de volgende collectes:
4. 1: Voor onze gemeenschap

2: Zondag voor de Oecumene
11. Voor onze gemeenschap
18. 1: Voor onze gemeenschap

2: Nationale Jongeren collecte

Lijden
Wij, mensen, willen ons het liefst zover mogelijk van het lijden 
afhouden, want lijden is niet fijn,
dat geeft problemen, de gezinssituatie kan er door ontwricht raken bijv.
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Maar toch, wij ontkomen er niet aan. Bij elk mens komt in zijn leven 
tijden voor waarin men op de een of andere manier moet lijden; het komt
gewoon op ons pad. En God behoedt ons er ook niet voor, maar we 
kunnen natuurlijk wel om kracht vragen om het lijden te kunnen 
aanvaarden en dragen.
Wat waarom moeten wij lijden? Onderstaande tekst staat in Gebed en 
meditatie nr. 14:
We kunnen gebruikmaken van drie geestelijke “B-vitaminen”, nl. 
Bidden, Boete en Bekering, voor de gezondheid van onze Ziel, en ….. in 
vele gevallen ook voor ons lichaam. Want

“Getemd zij ’t hart, ontembaar is ‘t, als ’t niets van spijs of drank 
en mist.”

Deze uitspraak is van Priester Guido Gezelle.

Alle Heiligen predikten de boete, en waren er een heldhaftig voorbeeld 
van! Ze beminden het lijden en zochten het zelfs: het lijden was voor hen
het brandhout, waarmee zij het vuur van hun liefde tot Jezus hoog deden 
oplaaien.
Het boek waarin de Heilige Kerk alle namen van haar Heiligen 
samengebracht heeft, wordt het Boek der Martelaren (martyrologium) 
genoemd, omdat de meesten van hen bloedgetuigen zijn voor Christus, 
en omdat allen hun leven geofferd hebben uit liefde tot Hem.
Laten we dus tenminste ons eigen lijden aanvaarden zonder morren en 
nederig meewerken met de Genade, die ons het Kruis doet liefhebben ter 
wille van Jezus. 
Amen.

Persoonlijke toevoeging: vaak is het zo dat mensen die een lijden hebben
ondergaan daarna anders in het leven staan; meer dankbaarheid voelen 
bijv. en dat daardoor hun leven meer zin heeft gekregen.

Miep Hink
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St. Caeciliakoor zoekt nieuwe leden

Beste Parochianen,

Ongetwijfeld is het u  de afgelopen maanden opgevallen tijdens de 
Eucharistie-vieringen dat er alleen door dames werd gezongen. 
Dit is het gevolg van het vertrek (door ons zeer betreurd) van de laatste 
twee heren  uit ons koor. Zij vonden het te lastig om met zijn tweeen 
tegen alle dames in te moeten zingen. Bovendien, wil je een mooie 4-
stemmige Mis zingen, moet je tenminste over 3 tenoren en 3 bassen 
beschikken.
Ondanks dit voldongen feit zijn wij, de dames, onder de bezielende 
leiding van onze dirigent Theo Klug enthousiast doorgegaan met 
repeteren en zingen tijdens de vieringen.
Het zou echter heel fijn zijn als er dames zich willen aanmelden voor 
zowel de sopraanpartij als de altpartij..
 Wij repeteren op dinsdagavond van 21.00 tot 22.15 uur en beginnen om 
20,30 met gezellig koffiedrinken met elkaar.
Verder zingen wij de 2e en 4e zondag van de maand tijdens de H.Mis.
Voelt u er iets voor ons St.Caeciliakoor te komen versterken dan zullen 
wij u van harte welkom heten. En u weet het:”  Wie zingt, bidt dubbel.”” 
Graag tot ziens in de Parochiekerk aan de Nobelstraat

Laatste nieuws via sociale media en mailing
Onze Brielse gemeenschap maakt evenals zovelen gebruik van Facebook
en Twitter om ieder, die dat wil, op de hoogte te houden van actueel 
nieuws dat op de website wordt gepubliceerd.
Daarnaast is er de “Mededeling” mailing die hetzelfde bericht bevat als 
wat er op Facebook (Rkkerk Brielle) en Twitter (@rkkerkbrielle) 
gepubliceerd wordt. 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. 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 9
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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   416 291  en met het parochiehuis 412 142. Buiten de uren dat   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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