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Van de redactie
Deze editie heeft meer en uitgebreidere artikelen dan het Brielse katern
van de Pieckfijn. Wilt u vaker dan 1 x per maand nieuws van de kerk in
Brielle? Geef u dan op voor de Mededeling-mailing via
website@rkkerk-brielle.nl. Zie ook het laatste artikel in deze uitgave.
De twee-wekelijkse Nieuwsbrief die via email wordt verspeid, wordt
verzorgd door Ilse Schoof van de PastoraatsGroep en staat los van de
Zevensprong, Pieckfijn of Mededeling-mailing.

Steun uw kerk
Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563
140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of
gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig!

Verschijningsdatum Zevensprong
De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 november.

Kopijdatum voor de Zevensprong van december
KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 november aan
redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument
(.odt). Kopij gestuurd aan rkkerkbrielle@chello.nl of aan het prive emailadres van de redactie wordt als niet-ontvangen beschouwd.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)
In de Ommeloop zijn wegens de Corona/COVID-19 epidemie voorlopig
GEEN Eerste Vrijdag vieringen.
1-11. 09:30 Brielle

(HS) Allerheiligen Kees en Sophie van
Bohemen, Gerard Cuppen
2-11. 19:00 Brielle
(DOP) Allerzielen Theo v.d. Horst
8-11. 09:30 Brielle
(BP) *
15-11. 09:30 Brielle
(YK) Joep Vanhommerig, Hettie Goos
22-11. 09:30 Brielle
(RW) *
29-11. 09:30 Brielle
(LB) Tiny Kneefel, Hans Kneefel
* Geen misintenties bekend bij publicatie
(LB): pastor mw. L. Beenhakker (HS): em. pastoor H. Smulders
(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pr. R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken
(WF): em. pastoor W. Froger
(DOP): Dienst o.l.v. Parochiaan (BP): em. pastor B. Poortvliet

Nieuwe moderator/administrator
Door het Bisdom is met het vertrek, van pastoor Hans Smulders per 5
oktober, een nieuwe moderator/administrator per 5 oktober aangesteld :
de hoogeerwaarde heer Mgr. vicaris-generaal A.J. (Lex) van Deelen, als
moderator van onze parochie Nicolaas Pieck en Gezellen.
Hij draagt als moderator de eindverantwoordelijkheid en heeft
overeenkomstig het canoniek recht, de taken van tijdelijk leiding geven
aan de belangrijkste organen en erop toezien, dat de gewone zielzorg
voortgang vindt.
Dit bericht hebben wij vrijdag 3 oktober mogen ontvangen en vragen u
om de komende zondag deze mededeling te doen aan onze parochianen
in onze kerken.
Ter informatie:
De Vicaris-generaal van Deelen is op dit moment eveneens moderator en
voorzitter van de Parochies :
De heilige Familie, op Goeree Overvlakkee en de Hoekse
Waard; en
de Heilige Theresia van Avila Parochie, in de Drechtsteden.
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Afscheidsviering emeritus pastoor Smulders
Op 25 oktober is in
onze kerk de
afscheidsviering
gehouden voor het
westelijke deel van
onze parochie van em.
pastoor Smulders. Dit
vanwege het feit hij op
5 oktober officieel met
emeritaat (pensioen) is
gegaan. Op het voor
Brielle zeer
ongebruikelijke tijdstip
van 12:00 uur was de
H. Mis met concelebrant pater Youri Konchenko. De afscheidsviering
voor het oostelijke deel van de parochie was om 09:30 uur in Spijkenisse
die ook via internet werd uitgezonden.
Hoewel er voorlopig geen gebruik wordt gemaakt van misdienaars of
acolieten, waren voor deze gelegenheid de zeer ervaren zussen Van der
Loos acoliet. Diaken Steef Lokken was verhinderd wegens ziekte en
werd vervangen als lector door Ilse Schoof die ter plaatse van functie
veranderde van inval-Corona coördinator naar inval-lectrice en dit goed
deed. Organist Theo Kloeg met 2 vaste kantoren luisterden de viering op.
Van de oorspronkelijk 37 reserveringen waren door afzeggingen en nietkomen uiteindelijk 24 bezoekers (exclusief medwerkers) getuige van
deze afscheidsviering.
Aan het eind van de viering kondigde de em. pastoor aan dat hij nog niet
definitief uit de parochie weg was. Anders dan in de Pieckfijn voor
november en Advent staat aangegeven, zal hij in de komende periode op
verzoek van pater Konchenko nog voorgaan in vieringen.
Na de viering kon nog persoonlijk afscheid worden genomen.
Foto: Peter van Mulken
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Kerk open op 2 november
Op maandag 2 november is het Allerzielen. We gedenken onze dierbare
overledenen. Om 19.00 uur houden we daarom een mooie viering. Voor
deze viering is vanaf 28 oktober beperkt reserveren mogelijk. Voor die
tijd willen we iedereen de mogelijkheid bieden om persoonlijk hun
dierbaren te eren.
De kerk is open
vanaf 14.00 uur voor
een gebed, een
gesprekje, een
momentje stilte of het
branden van een
kaarsje. U bent van
harte welkom.
Misschien is het voor
u als Katholiek
vanzelfsprekend dat u uw overleden op deze dag herdenkt, maar dat is
het voor veel anderen niet. We willen u daarom vragen om aan anderen
in uw omgeving te laten weten dat deze mooie mogelijkheid bestaat.
Zodat ook zij op Allerzielen troost en bemoediging mogen ervaren.

Advent actie voor de voedselbank
In onze voorbereiding voor het Kerstfeest, tijdens de Adventstijd, willen
we anderen laten meedelen in onze rijkdom. We hebben ervoor gekozen
als pastoraatsgroep om houdbare levensmiddelen in te zamelen voor de
voedselbank. We leven in een roerige tijd waarin helaas steeds meer
mensen een beroep doen op ondersteuning van de voedselbank. Laten we
met elkaar onze opbrengst van drie dozen voedsel van vorig jaar
verbeteren!
U kunt uw levensmiddelen inleveren in de kerk of
bij de parochie wacht. Financieel deze actie
ondersteunen kan ook. U kunt uw bijdrage
overmaken naar het rekeningnummer van de
kerkbijdrage en actie kerkbalans, genoemd links
op deze pagina, ovv van actie voedselbank.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
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Creatieve kerststal bouwers gezocht
Elk jaar wordt in de Mariakapel van de Nobelstraat tijdens de kerst een
mooie kerststal opgezet. Dat is natuurlijk hartstikke leuk werk, maar
samen bouwen is nog leuker. De bouwers van de laatste dertig jaar
kunnen wat nieuwe inspiratie en nieuwe mankracht/ vrouwkracht
gebruiken. Bent u/ ben jij creatief en lijkt het je leuk om voor de
kerkgangers en andere bezoekers tijdens deze feestdagen dit jaar een
spetterende kerststal te verzorgen? Laat het ons gauw weten! Stuur een
mail naar: pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl.

Eerste Heilige Communie op 4 oktober
In deze tijd waarin we ons veel met serieuze zaken bezig moeten houden
en waarin we noodgedwongen veel activiteiten die ons leven leuker
maken even moeten laten wachten, hebben we toch de mogelijkheid
gevonden om de viering van de Eerste Heilige Communie door te laten
gaan. De kinderen waren in januari al begonnen met hun
voorbereidingen. Die voorbereidingen moesten worden stopgezet toen
Nederland in het voorjaar op slot ging. Langzaam ging in de zomer de
kerk weer open met haar missen. De kinderen waren er meer dan klaar
voor om hun Eerste Heilige Communie te ontvangen en daarom hebben
we geprobeerd om dat toch snel voor hen te organiseren.
Op 4 oktober
was het dan
zover: Natasza
Hola, Samuel
Rutten, Xavier
van Beek en
Mats Jaspars
hebben van
pastoor
Smulders hun
Eerste Heilige
Communie
ontvangen. Dat
gebeurde in een
viering die anders was dan anders, maar daardoor niet minder feestelijk.
Door de aanpassingen die gemaakt moesten worden, kon er niet
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gezongen worden in de kerk, maar gelukkig mocht de cantor Willem
wel zingen. Daarbij speelde hij mooie muziek op het orgel. Mooie
muziek werd er ook gespeeld door vier parochianen: Bartholde, Yvonne,
Corine en Margo. Zij speelden het meditatieve Taizé-lied: Jezus le
Christ.
Ook het aantal kerkgangers moest worden beperkt, waardoor de kinderen
niet alle gasten konden uitnodigen die ze op de gastenlijst hadden staan.
Maar.. we hebben Rogier bereid gevonden om foto's te maken en zo
kunnen alle familieleden, vrienden en kennissen toch meegenieten van
dit bijzondere moment. U als parochiaan kan deze foto's bekijken via de
website.
Het boekje was weer prachtig verzorgd door Aryanna, het kopiëren van
de boekjes door Sandra en het versieren van de kerk met bloemen door
Laurentius. Johan heeft de kinderen voorbereid vanuit de kerk en de
ouders hebben hun kinderen van huis uit liefdevol begeleid op hun weg
naar de Eerst Heilige Communie.
Ik wil vanaf deze plek opnieuw de kinderen feliciteren met hun Eerste
Heilige Communie en iedereen bedanken voor hun bijdrage. Ilse

Vieringen na 10 juli (update 14 oktober)
Het is sinds 10 juli niet meer voor alle kerken verplicht is om te
reserveren. Dit geldt ook voor onze kerk. Echter, gezien de toename van
het aantal besmettingen, is de verwachting dat maatregelen zullen
worden aangescherpt.
Reserveren
Gezien het beperkte aantal zitplaatsen door de 1,5 meter afstand, wordt
dringend geadviseerd om te reserveren omdat we niemand aan de deur
willen teleurstellen. Op 14 oktober heeft de regering besloten dat er nog
maximaal 30 personen in een ruimte mogen, met uitzondering van
kerken. Echter, het bisdom heeft besloten de geadviseerde 30 aan te
houden. Omdat dit lastig is wegens gezinnen, houden wij het op ca. 30,
dus 32 of 35 kan ook nog. De richtlijn voor bank-bezetting is en blijft
zoals deze sinds 7 juni is.
Reserveren
Om te reserveren voor een viering zijn er 3 mogelijkheden:
– op de website het reserveringsformulier invullen.
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– bellen naar de parochiewacht (maandag t/m donderdag van 9:30 –
11:30) die het formulier vervolgens voor u invult.
– zelf een email met de vereiste gegevens sturen naar website@rkkerkbrielle.nl
Bevestiging
Alleen als u zelf het formulier invult, dan krijgt u na het verzenden een
venster te zien met bevestiging en u ontvangt een bevestingsemail. Heeft
u niet gereserveerd en is er nog plaats, dan worden uw naam en
contactgegevens genoteerd. De beslissing tot toelating is bij de Corona
coördinator.

Givt: QR codes, kerk uit de lijst, GPS en verzoek
Bankpas vs. minder contant geld
Doordat we steeds meer gebruik maken van een bankpas om onze
aankopen te betalen, beschikken we steeds minder over contant geld.
Met dit gegeven worden we als kerkgangers geconfronteerd als er wordt
gecollecteerd. Als er een tweede collecte is, hebben we meestal of niet
genoeg geld bij ons of maar één stuks papiergeld, waardoor er gekozen
moet worden tussen de collectes. Dit is niet echt handig. De oplossing
waarvoor we in Brielle (en in het Bisdom gekozen hebben is Givt.
App
In onze tijd van verdergaande digitalisering hebben er inmiddels ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor het ook mogelijk is geworden om
digitaal te doneren tijdens een viering. Hierdoor is een “app” beschikbaar
gekomen, welke op de mobiele telefoon kan worden gedownload en
waarmee heel eenvoudig toch aan de collecte kan worden deelgenomen.
Ook als we niet in kerk zijn..
Collecte is noodzaak
Nu is het mogelijk om zowel in contanten als digitaal aan de collecte
mee te doen. Het ontbreken van de opbrengsten vanuit de wekelijkse
collectes tijdens de corona-crisis heeft grote gevolgen gehad voor de
financiële positie van onze gemeenschap. Deze financiën hebben we
hard nodig voor het beheer van onze kerk, maar ook voor de pastorale
ondersteuning en de uitvoering van onze diaconale activiteiten.
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Download, installatie en gebruik
Daarom willen wij voorstellen om gebruik te maken van de mogelijkheid
van het digitaal collecteren zodat u ook vanuit huis kunt doneren. Om de
hiervoor benodigde app te kunnen downloaden, het gebruiksklaar maken
en het gebruiken tijdens de collecte, verwijzen wij u naar de presentatie
“Begeleiding gebruik Givt-app” die u kunt vinden op onze website.
Zender
Als u van deze methode gebruik wil maken, dan men uit de lijst met
kerken onze kerk selecteren: HH. Martelaren van Gorcum, Brielle.
In de collecteschaal is een zender geplaatst, zodat kan men volstaan om
de mobiele telefoon alleen vlakbij de schaal te houden om de donatie te
laten uitvoeren. De methode werkt via Bluetooth dus zorgt u er voor dat
Bluetooth op uw telefoon aan staat.
GPS
De 4e mogelijkheid is doneren via GPS. Deze werkt alleen als u
daarwerkelijk in de kerk bent, dus niet in de pastorie.
QR code
Daarnaast kan men ook doneren en betalen via een QR code.
Onderstaande QR code is dezelfde zoals deze op de homepage van de
website staat en ook op de ronde tafel achter in de kerk te vinden is:

In de kerk kunt u betalen/doneren bij:
– de deur (collecte voor onderhoud van de gebouwen en het pastoraat)
– de kaarsen,
– de missaaltjes,
– het St. Anthoniusblok (naast Maria)
– de koffie (als er weer koffie/thee gedronken wordt).
– op momenten dat er collectes zijn zoals vastgesteld door de Nederlands
Bisschoppenconferentie.
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Via onze website
Via de website kunt ook doneren en betalen voor:
– AKB. Zie hiervoor de QR code onderaan de contactpagina van de
website of onderaan het AKB formulier.
– misintenties. Zie hiervoor de QR code onderaan het opgave formulier
op de website. De wijze waarop wij kunnen zien dat u hiermee
voor de misintenties betaald heeft is via het tijdstip van aanvragen en
tijdstip van ontvangst van het correcte bedrag. De betaling blijft verder
anoniem. Hier is inmiddels al meerdere keren gebruik van gemaakt.
– collectes vastgesteld door de Nederlands Bisschoppenconferentie.
Hiervoor is een aparte pagina toegevoegd aan de website. Op het
moment dat een van deze collectes gehouden wordt, zult u dat in de kerk
zien. Dan staat er een mandje met de betreffende QR code erbij.
Nadeel van de QR code voor kaarsen bij Maria en missaaltje
Het enige nadeel van het digitaal doneren/collecteren is dat het minimum
bedrag op dit moment nog € 0,50 is. Dit geldt dus ook voor de kaarsen,
en missaaltjes terwijl het met contant geld resp, € 0,30 en € 0,25 is. Het
bisdom is (eind oktober) nog steeds in gesprek met Givt om het
minimum bedrag op €0,25 te zetten.
VERZOEK: wij willen er op wijzen dat het helaas voorkomt dat mensen
per ongeluk een (veel) te hoog bedrag geven en daarna storneren. Het
veel te hoge bedrag wordt veroorzaakt doordat de komma (,) in de app
niet altijd even goed werkt. Dus u denkt dat u € 2,00 geeft maar u geeft €
20,00! Als u ontdekt dat dit gebeurt is en de € 20,00 storneert, wilt u dan
zo vriendelijk zijn om alsnog € 2,00 te doneren via de QR code op de
website? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank!
Ter nadere informatie:
1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever,
waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de
opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet
aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik
gemaakt van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn
beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de Givt-organisatie. We
kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun
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faciliteiten.
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken.
Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen
belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.

Misintenties
Sinds de kerk weer open is, worden de misintenties ook weer in de kerk
afgelezen. Het aantal opgegeven misintenties neemt langzaam weer toe,
maar is nog niet op het oude niveau. Of dit door de digitalisering van de
intentie-opgave komt of door het feit dat de kerk dicht was wegens de
Corona/COVID-19 crisis is nog niet bekend. Overigens: het is nog
steeds mogelijk om misintenties via de parochiewacht op te geven.
Deze worden dan via het website-formulier of het email-adres
doorgegeven.
Echter, hieronder volgt een (opnieuw) de lijst met de mogelijkheden om
misintenties op te geven en de wijzen waarop betaling kan gebeuren.
Opgeven
U kunt gebruik maken van familieleden of bekenden om de misintenties
via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) op te geven.
Via de email kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig
huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link met misintenties 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 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.
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- Wijze van betaling (zie hieronder).
Betalen van de intenties
IBAN
Bij het betalen van de misintentie(s) gaat onze voorkeur uit naar de bank
via IBAN.
Bankoverschijvingskaarten
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van bankoverschijvingskaarten. Als u dit ook wilt, zorgen wij ervoor dat u alle benodigde
gegevens krijgt, zoals tenaamstelling en het bankrekeningnummer. Deze
gegevens staan overigens ook in het colofon van ons katern in zowel de
Pieckfijn als deze Zevensprong.
Givt QR code
Zoals in het Givt-artikel aangegeven, kunt u nu ook via een QR code
betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app
vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code.
Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.
Contante betaling
Het beleid van het parochiebestuur is om contante betalingen te
minimaliseren. Het is vanaf 9 augustus alleen nog mogelijk om na
overleg met de Beheercommissie contant te betalen. Dus als u contant
wilt betalen, dan moet u dit eerst kenbaar maken bij de BeheerCommissie. Er wordt dan afgesproken wanneer en hoe de betaling plaats
zal vinden.

Mailing, Twitter en facebook
Mailing
Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen Pieckfijn en
Zevensprong door komen. 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.
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Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze AVG van toepassing en
wordt bcc (“blind carbon copy”) ofwel “niet-openbare ontvangers”
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!

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 0181-412 142. Buiten de uren dat
parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt
u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze
pastores.

