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Van de redactie
Een paar artikelen staan ook in de Pieckfijn van oktober en november.
Wegens beperkte ruimte in de Pieckfijn kan een deel van de inhoud van
deze uitgave in verkorte vorm in de Pieckfijn Advent editie verschijnen
en ontbreken de artikelen over 10Age7 en vrijwilliger tuinonderhoud
daar.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn
De december editie van de Zevensprong verschijnt 1 december.
De Advent editie van de Pieckfijn verschijnt 15 november.

Vrijwilliger(s) tuinonderhoud gezocht
Op dit moment wordt het tuinonderhoud van de achtertuin van het
parochiehuis aan de Nobelstraat uitgevoerd door 2 vrijwilligers die het
werk door hun gevorderde leeftijd willen afbouwen en overdragen aan
een jongere generatie. Om deze reden zoeken we enthousiaste
vrijwilligers die het tuinonderhoud op zich willen nemen. Voor meer
informatie kunnen belangstellenden zich richten tot de BeheerCommissie
via de email: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl. Dan wordt contact gelegd
met de huidige vrijwilligers.

Herhaling: koster(s) (m/v) gezocht
Dit jaar verliezen wij 2 kosters: 1 wegens verhuizing uit de parochie en 1
wegens pensioen. Dit betekent dat wij nieuwe kosters nodig hebben!
Gemiddeld ben je éénmaal per maand aan de beurt. Als koster of
kosteres ben je in feite de gastvrouw of gastheer bij de vieringen. Immers
je zorgt ervoor, dat de kerkdeur op tijd open is, dat alles voor de
betreffende viering klaar staat etc. Voor meer informatie kunt u geheel
vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat van de beheercommissie (secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl) of met coordinator Henk
Lugtenburg (tel. 0181-416995)
Op het moment van schrijven is het bekend dat 1 belangstellende 2 keer
met een ervaren koster mee zal lopen om te ervaren wat de functie
precies inhoudt.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties november
1-11. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
2-11. 19:00 Brielle
(HS) Allerzielen Jeanne Zwinkels- Dingemans,
Kees en Sophie van Bohemen,
Theo van der Horst
3-11. 09:30 Brielle
(SL) Jan & Carlo Kösters, Theo van der Horst,
Olivier & Adrianus Cornelis Petrus Foet,
Gerard Cuppen
10-11. 09:30 Brielle
(WF) Jaap Glas, Leo v.d. Helm
17-11. 11:00 Hoogvliet (PT & JH) Vormsel
24-11. 09:30 Brielle
(RW) To Linders-Kalse, Toine Hendriks
1-12. 09:30 Brielle
(PV)
6-12. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
PT: Pastoraal Team
RW: Pastor R. Winkelhuis
WF: Pastor W. Froger
JH: Bisschop J. v.d. Hende

HS: Pastoor H. Smulders
SL: diaken S. Lokken
PV: Pater P.H. v.d. Veer ofm. Cap.

Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van
parochieblad Pieckfijn.

Kopijdatum voor de Zevensprong van december
en de Pieckfijn van Kerst & januari
KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 27 november 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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Herhaling: Nicolaas Pieck en gezellen sportdag 2019!
In onze parochie H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen wordt er ieder jaar een
sportdag georganiseerd voor alle jongeren uit het hele cluster. Zondag 3
november 2019 zal voor de tiende keer dit sportieve evenement
plaatsvinden. Meld je nu aan en neem gerust vrienden mee. Alleen
aanmoedigen kan ook. Het programma is in Hoogvliet van 13.00 tot
16.00 uur. We sporten zoals gebruikelijk in de gymzaal van de Villa
Vonk (Othelloweg 8). Graag zelf jouw sportkleding en wat te snacken en
te drinken meenemen voor bij het sporten. Om op te geven of voor meer
informatie kun je mailen naar info@youthfaithexploration.nl.

10Age7: verslag 11 oktober 2019
De avond met 10 jongeren, waaronder 2 aanstaande vormelingen, werd
begonnen met een ‘oud’ lied, dat snel werd
opgepakt door de jongeren, al ging het de tweede
keer beter met een lagere toonzetting. Daarna
werden er, met wisselend enthousiasme, in totaal 15
schoenendozen voor actie4kids versierd en van
pakpapier voorzien. De versiering is nodig om
diverse merkafbeeldingen te verbergen, het
pakpapier werd gebruikt om een aantal schoenendozen te verstevigen.
Hierna werden 2
kaartspellen gespeeld:
mimIQ, waarbij op kaarten
gelaatsuitdrukkingen staan.
Hierbij mocht niet worden
gesproken maar moest door
de gelaatsuitdrukkingen na
te doen duidelijk worden
gemaakt welke kaart van
wie werd gevraagd. Bij 3
kaarten had je een set. Het
laatste onderdeel van de
avond was het volgende
kaartspel: een kwartet in het Engels met Nederlandstalige vertalingen.
De bedoeling was om in het Engels een kwartet bij elkaar te krijgen:
voedsel, openbaar vervoer, uitgaan, meubilair, etc..
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Ben jij 12 jaar of ouder en wil je
mee komen doen? Altijd al meer
van het geloof willen weten dan je
tot nu toe weet? Heb je gevoel voor
humor, ben je een klein beetje
sportief, kun je goed luisteren,
vertellen, maar vind je het vooral
leuk om met leeftijdsgenoten (1218 jaar) je vrije avond door te
brengen op een zinnige manier. Kom dan vrijdag 13 september om
19:15 uur naar de Nobelstraat 22 in Brielle. Bel 3 x aan en er zal worden
opengedaan. En wij heten je dan welkom bij onze groep.CU de 13e. De
leiding: Huub, Linda, Johan, Jasper en Bartholde

Opgave van misintenties geeft soms problemen
Het is inmiddels gebleken dat parochianen zonder computer door de
digitalisering in de problemen komen. Niet alleen kunnen zij moeilijk
misintenties opgeven. Ook de betaling levert problemen op als dit in
contant geld gaat, aangezien er in Brielle geen kas met geld meer is. En
acceptgiro’s zijn er niet (meer). In overleg met het ParochieBestuur
wordt hiervoor een oplossing gezocht.
Anderen maken gebruik van familieleden of bekenden om de
misintenties via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl)
op te geven.
Als u via de website op de link klikt, krijgt u een formulier waarop u de
intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe
u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft,
horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven
zullen na de zomer via ditzelfde formulier worden verwerkt. De
parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen:
- Naam en datum(s) voor de misintentie (max. 4)
- Naam opgever van de misintentie(s)
- Email adres van de aanvrager. Als u geen email adres heeft, kunt u uw
contactgegevens achterlaten.
- Eventueel telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
- Betaling via bankrekening of uit de overlijdenscollecte.
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Vanwege de lange tijd van ca. 6 weken die ligt tussen de sluitingstijd van
de kopij en de ingangsdatum van de Pieckfijn, is besloten om de
misintenties alleen in de Zevensprong en op de website te publiceren.

Kerk open 2 november Allenzielen
Op zaterdag 2 november is het Allerzielen. We gedenken onze dierbare
overledenen. Om 19:00 uur doen we dat met een bijzondere
eucharistieviering in de kerk in de Nobelstraat. Voor die tijd willen we
iedereen, Katholiek en niet-Katholiek de mogelijkheid bieden om
persoonlijk hun dierbaren te eren. De kerk is open vanaf 14:00 uur voor
gebed, een gesprekje, een momentje van stilte of het branden van een
kaarsje. U bent van harte welkom. En neem gerust iemand mee die
anders niet naar de kerk komt of vertel het aan de mensen die niet de
Pieckfijn ontvangen. We zoeken ook nog mensen die deze dag als
gastheer/ gastvrouw aanwezig willen zijn. U kunt u aanmelden via de
mail van de pastoraatsgroep of bij de parochiewachten.

Kinderwoorddienst 10 november
We willen vooral de
ouders en kinderen extra
uitnodigen voor de viering
van 10 november om 9.30
uur in de kerk in de
Nobelstraat in Brielle. Er
zal een kinderwoorddienst
zijn waarbij de kinderen
tijdens de mis mee gaan
met begeleiders naar de
Ten Havezaal om daar op hun eigen manier over het evangelie te leren.
Deze kinderwoorddienst is bijzonder omdat hij verzorgt zal worden door
de jongeren van de 10age7-groep. De jongeren bereiden deze
kinderwoorddienst grondig voor. We hopen dat ze hun boodschap mogen
overbrengen aan een grote groep kinderen.
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CaFE: Catholic Faith Exploration
CaFE biedt een mogelijkheid tot het verkennen en verdiepen van ons
Katholieke Geloof. Gedurende 7 avonden, startende op 5 november in
Spijkenisse, eindigend op 25 feburari in Brielle. Elke avond begint om
20:00 uur en eindigt tussen 21:30 en 22:00 uur. U kunt zich opgeven via
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl en centraal@rk-npg.nl.

Aad Kroese onderscheiden
Enige tijd geleden heeft Aad Kroese
aangegeven om minder vrijwilligers
taken te willen verrichten. Al in
1978 is hij begonnen als koster in
de Bedevaartskerk, later werd hij
koster in de Nobelstraat, hielp bij
het poetsen van het vaatwerk,
schonk koffie en hielp in
verpleeghuis De Plantage. Maar het
meeste staat Aad erom bekend in de
gemeenschap, dat men altijd een beroep op hem kon doen. Eén
telefoontje was genoeg en Aad kwam tussendoor ook helpen met
schoonmaken, misdienaars instructie geven en nog veel meer.
"Een vrijwilliger die zich jarenlang zo intensief met hart en ziel inzet
voor de kerk, verdient een erepenning.", heeft de bisschop besloten.
Pastoor Smulders had de eer om op 20 oktober deze erepenning van het
bisdom: de Laurantiuspenning, aan Aad te mogen overhandigen. We
willen Aad ook namens de gemeenschap heel erg bedanken voor zijn
inzet en feliciteren met de erepenning. Gelukkig zien we je nog wel
regelmatig bij het koffieschenken.

Laatste nieuws via mailing, Twitter en facebook
In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat al sinds een jaar een
“advertentie” voor de Mededeling-mailing.
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 blijven Hoewel het
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aantal volgers via Twitter er weinig is ten opzichte van facebook en de
“Mededeling” mailing, wordt het door de RK Kerk veel gebruikt. Dus
ook wij blijven Twitter gebruiken.
De berichten hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar
het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
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. 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.

Contactpersonen in de kerk HH. Martelaren van Gorcum
Abbenbroek
Brielle
Heenvliet
Oostvoorne
Rockanje
Vierpolders
Zwartewaal

Mevr. W. Venstra
Mevr. I. Geurink
Mevr. E. Dordregter
VACANT
Mevr. M. Wensen
Mevr. M. Janse
Mevr. L. Benne

Molenstraat 18
Reede 135
Donjonstr 30

3216 BL  662 726
3232 CT  413 056
3218 VD  664 084

Abeelstraat 6
3235 VA  402 478
J. Tichelerlaan 35 3237 AR  479 340
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.

