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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: maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur 
Administrator   vicaris-generaal mgr.  A.J. van Deelen
Past. werker & teamcoördinator:
     mw. L. Beenhakker, 06-31901126    lizzybeenhakker@gmail.com
Pater                   Y. Konchenko, sdb, 06-4514 4377 jouril@hotmail.com
Diaken                S. Lokken, 06-33385875     diakensteef@gmail.com
Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor ziekenzalving en afspraken
voor een uitvaart. Bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur.

Pastoraatsgroep  
H. Lugtenburg (0181) 416 995 pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl
mw. M. Hink (a.i.)
mw. I. Tuk
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 TRIO 0390 4375 06 
t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen
Ledenadministratie    H. Stricker- v.d. Kroon      
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Beheer kerkhof:        M. Zijlmans  beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
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Van de redactie

U leest de november editie van de “Zevensprong”. Dit de tweede editie 
is sinds de “Pieckfijn” veranderd is naar een tweemaandelijks blad. In de
“Pieckfijn” is de meeste informatie al verouderd voordat het naar de 
drukker gaat. De “Zevensprong” heeft dat in mindere mate omdat het 
elke maand verschijnt. De Mededelingen pagina op onze website is altijd
actueel. Zie ook het artikel op blz. 3.
Zoals u achterin de “Pieckfijn” kunt zien is per beheercommissie en  
pastoraatsgroep nu maar 1 contactpersoon genoemd. Dit is volgens ons 
niet praktisch, want voor het kerkhof en de financiën moet u voor de 
Brielse gemeenschap toch echt bij de betreffende personen zijn en niet 
bij het secretariaat. Al wordt u via het secretariaat uiteraard wel 
doorverwezen.
Inmiddels zijn er ook aanmeldingen om de Zevensprong op papier te 
gaan lezen. Op het moment van schrijven blijven de aanmeldingen wat 
achter op het aantal positieve reacties, maar u kunt zich vooralsnog 
blijven aanmelden. De papieren versie kost € 20 per jaar en wordt per 
post toegezonden.

Van de beheercommissie

Het parochiebestuur heeft aangekondigd dat de AVG (“privacy-wet”) 
strikter zal worden nageleefd. Dit zal gevolgen hebben voor het plaatsen 
van foto’s en het gebruik van sociale media.
Als direct gevolg hiervan is op 15 oktober j.l. het facebook account van 
de Brielse gemeenschap opgeheven. In april van dit jaar was het gebruik 
ervan al gestopt, maar nu bestaat de pagina helemaal niet meer. 
Berichten en nieuws zullen alleen nog worden verspreid via de 
Mededeling-mailing en de Zevensprong.
Twitter zal ook niet meer gebruikt worden. Er is geen garantie dat de 
informatie die daarop gedeeld wordt aan de AVG voldoet. Dat de RK 
Kerk in ons land Twitter wel gebruikt is omdat daar geen persoons-
gegevens worden vermeld. En de AVG geldt alleen in Nederland.
Op 5 oktober j.l. is er voor het eerst een gezamenlijk overleg geweest 
tussen de beheercommissie en de pastoraatsgroep. Dit is van beide 
kanten goed bevallen en zal worden voortgezet. In de toekomst zal dit 
echter gebeuren als locatieraad, omdat zowel de beheercommissie als de 
pastoraatsgroep zullen ophouden te bestaan.
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Mededeling-mailing

Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen de edities 
van de Zevensprong (en Pieckfijn) door komen. 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 de AVG (“privacy 
wet”) van toepassing en wordt bcc (blind carbon copy) ofwel “niet-
openbare ontvangers” gebruikt voor de verzending.

Bezoeken van een viering
De beheercommissie heeft op 28 september j.l. besloten dat per 3 
oktober het reserveringssysteem (voorlopig) wordt afgeschaft. Echter, 
bij binnenkomst is registreren verplicht voor iedereen. Er is een lijst 
gemaakt waarop alle regelmatige bezoekers staan, dus de naam van een 
bezoeker kan snel worden aangevinkt, en mensen die er niet bij staan 
worden erbij geschreven. De lijst wordt 2 weken bewaard. De 
bisschoppen hebben besloten dat er niet wordt gecontroleerd op QR 
code. Het registreren van bezoekers is ook praktisch voor het al jaren 
bestaande (en door het parochiebestuur verplichte) tellen van het aantal 
aanwezigen.
De om en om bank-indeling blijft bestaan zolang de richtlijn geldt. Het 
maximum aantal zitplaatsen per bank is 6 en u bent vrij om uw zitplaats 
te kiezen. Echter, als iemand de 1,5 meter afstand wenst te bewaren dient
dit uiteraard gerespecteerd te worden.
De communie-uitreiking vindt nog met het scherm plaats en de 
beheercommissue heeft besloten dat volkszang (meezingen) nog niet 
wordt toegestaan. Als er wordt meegezongen moet namelijk de nood-
deur open ter ventilatie en dat is niet praktisch in de koude maanden.

Steun uw eigen kerk financieel

Steun uw eigen 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! 
Minimale donatie via Givt is € 0,25
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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 het privé email-adres of WhatsApp van de 
redactie wordt als niet-ontvangen beschouwd.
De december editie verschijnt rond 30 november 2021.

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
(Informatie onder voorbehoud)

01-11.            Brielle         (--)  ALLERHEILIGEN (GEEN VIERING)
02-11. 19:00  Brielle        (DOP) ALLERZIELEN (zie ook artikel op 

blz. 6) Kees en Sophie van Bohemen
07-11. 09:30  Brielle        (PV) * 
14-11. 09:30  Brielle        (YK) Joep Vanhommerig, Hettie Goos
21-11. 09:30  Brielle        (DOP) *
28-11. 09:30  Brielle        (RW) *

* Geen misintenties ten tijde van publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb      (RW): pastor R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken   (PV): pater P.H. v.d. Veer, ofm.cap.
(BP): em. p.w. mw. B. Poortvliet   (LD): pastoor L. van Deelen
(FW): em. p.w. F. Wijnen               (HS): pastor H. Smulders                
(DOP): Dienst o.l.v. parochiaan
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Familiebericht

Overleden:
Tiny Zijp op 13-10-2021. Uitvaart was op 19-10-2021 vanuit de 
parochiekerk aan de Nobelstraat.

10Age7: verslag 8 oktober

Op vrijdag 8 oktober heeft 10Age7 stil gestaan bij de rijke jongeling, die
moest kiezen tussen zijn rijkdom of 
met Jezus mee gaan. Daarbij 
speelden we een spel waarbij er 
gekozen moest worden, tussen 
verschillende zaken waar men 
gelukkig van zou worden. Uiteraard
volgde daarop een discussie over de
reden van de keuze. 
Daarna werden er verschillende 
dilemma’s voorgelegd waartussen 
gekozen moest worden en de reden.
Tot slot speelden we nog het 

barmhartigheids-spel, dat door 10Age7 zelf gemaakt is. 
We hebben afgesloten met het Wees Gegroet.

De bijeenkomsten vinden plaats op zolder, waar we thema/crea avonden 
hebben, tijdens een viering in de kerk (op zondag) of op een locatie waar
we ons inzetten voor onze medemensen (verpleeghuis, voedselbank, 
schoenendoosactie e.d.)
Wil je naar aanleiding van dit stukje ook een keer vrijblijvend komen 
deelnemen laat dit ons dan weten. 
Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: 
jongenoud@rkkerk-brielle.nl
Vermeld naam en leeftijd en wij nemen dan contact op.
Lukt jou de vrijdagavonden niet, of niet iedere maand, of wil je bij 
activiteiten zo nu en dan eens helpen? Geen probleem, laat het ons 
weten.
Graag tot ziens. Linda, Huub, Johan en Bartholde
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Opgave Vormsel en Eerste Heilige Communie

Het is mogelijk om uw kind op te geven voor de 1e communie en voor 
het vormsel. De 1e communie zal plaatsvinden in de maand oktober
 2022. Hiervoor kunt u uw kind tot uiterlijk 30 juni 2022 opgeven bij het
centraal parochie secretariaat.
Het vormsel zal plaatsvinden op 1e Pinksterdag 2022. Hiervoor kunt u 
uw kind opgeven tot uiterlijk 31 januari 2022 bij het Centraal parochie 
secretariaat.
Opgeven voor beide sacramenten kan via dit formulier op onze website.

Allerzielen

Op dinsdag 2 november, Allerzielen, gedenken wij al onze dierbaren, die
ons in de dood zijn voorgegaan.
’s Middags is onze kerk in de Nobelstraat tussen 14:00 en 17:00 uur 
geopend voor het opsteken van een kaarsje (Voor wie steek jij, steekt u 
er één op?) en voor stil gebed.
’s Avonds om 19:00 uur zullen wij in een woord- en communieviering 
speciaal stilstaan bij alle parochianen, die ons in het afgelopen jaar zijn 
ontvallen.

Sam’s Kledingactie

Op zaterdag 2 oktober vond de halfjaarlijks kledinginzameling plaats 
voor Sams 
Kledingactie. Dit 
keer was de 
opbrengst voor 
projecten van 
Cordaid (Mensen 
in Nood) in 
Oeganda. Een 
financiële 
bijdrage van € 
75.000,- biedt 
kinderen in 
Oeganda iets 

onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen
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 ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te
creëren! 
De poort van de achtertuin van onze kerk stond al vroeg open. Dat was 
maar goed ook. De eerste bezoekers met vuilniszakken vol kleding en 
schoeisel mochten wij om 9:30 uur al verwelkomen.
Bij het sluiten van de poort, tegen 12:30 uur, stond de teller op 218 
zakken met een totaal gewicht van 980 kilo.
Namens Sam’s Kledingactie willen wij alle gevers en brengers van 
kleding en schoeisel heel hartelijk bedanken.

Belia en Henk Lugtenburg

Kinderwoorddienst 14 november

Tijdens de viering van zondag 14 november a.s. 9:30 uur zal er voor de 
kinderen een 
kinderwoorddienst 
plaatsvinden. Na het 
openingsgebed 
(voordat de lezing uit 
de Schrift begint) 
worden de kinderen 
uitgenodigd om samen
naar de Ten Have-zaal 
te gaan. Tijdens de 
kinderwoorddienst zal 

aandacht besteed worden aan het evangelie van die zondag (Marcus 13, 
24-32):

Wat er ook gebeurt, Jezus is er altijd voor
jou
Jezus heeft deze zondag een moeilijke
boodschap voor de mensen. Wanneer Hij
er niet meer zal zijn, komt er een tijd dat
het lijkt alsof het met de wereld verkeerd
zal aflopen. Maar Jezus heeft ook goed
nieuws: het is de tijd dat Hij, de
Mensenzoon, terug zal komen, en dat
Gods Nieuwe Wereld zal beginnen. Daar
moeten de mensen 7



 op vertrouwen, dat God hen nooit in de steek zal laten. Ook als het eens 
moeilijk is.

Afbeelding voorkant

De afbeelding op de voorpagina is van de H. Willibrordus, 
patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie. Van deze webpagina 
https://hetkatholiekegeloof.nl/sub/h-willibrord/ is deze beschrijving:
Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, 
omstreeks 658 – Echternach, 7 november 739) was een rooms-
katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. 
Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de "apostel 
der Friezen", soms ook als "apostel van de Lage Landen".
Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als 
zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis als oblaat toevertrouwd aan 
het klooster van Ripon nabij York in Engeland, voordat zijn vader zelf 
als kluizenaar ging leven. In Ripon groeide Willibrord op onder invloed 
van Sint Wilfridus (Egbert), de bisschop van York. Wilfrid verzette zich 
tegen de toen heersende Keltisch-katholieke traditie en was een 
voorstander van de Romeinse ritus. Op zijn 20e vertrok Willibrord naar 
Ierland. In de Abdij van Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een regime 
van strenge tucht. Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar 
in 688 tot priester gewijd. 
Voor meer informatie, zie bovengenoemde website.

Givt update november

Omdat er nu meer mensen in de kerk komen, is besloten om tijdens de 
mededelingen de Givt promotietekst weer voor te lezen. Hierdoor 
worden de bezoekers die nog niet bekend zijn met Givt erop
 attent gemaakt. Het percentage dat binnenkomt via Givt is gemiddeld 
30%.
Op zondag wordt zowel de QR code als bluetooth gebruikt en we zien 
dat er soms ook op weekdagen via de website gebruik van wordt 
gemaakt. Het gemiddelde gegeven bedrag voor de collecte is iets hoger 
dan met contant geld. De bedragen voor de missaaltjes en kaarsen zijn 
uiteraard hetzelfde, maar ook daar wordt goed gebruik van gemaakt.
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Dus hoewel er in het begin van deze uitgave al een oproep staat om uw 
kerk financieel te blijven steunen, wordt nog maar eens de QR code van 
de collecte ter ondersteuning van het pastoraat en het onderhoud van de 
gebouwen.

Minimum bedrag van de QR code 
Het minimum bedrag voor het gebruik van een QR code is € 0,25, dus 
via de app kosten in de kerk 1 kaars en 1 missaaltje nu evenveel als met 
contant geld.                              

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 Gegevensbescher-
ming  (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
 faciliteiten. 
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. 
Hierin wordt helaas (nog) geen onderscheid gemaakt tussen bijv. 
collectes, kaarsen en missaaltjes. Dit is aangegeven bij Givt en wanneer
 dit wel het geval is, zult u dit vanzelf zien uw overzicht. Omdat onze 
parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen 
belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.
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Opgeven van misintenties

Via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) 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 intentie(s) 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 via de parochiewacht worden opgegeven, worden via
 ditzelfde formulier verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele 
vragen stellen. U kunt ook via Givt met de Misintenties 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. 

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 0181-412 142. Buiten de uren dat  
parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt 
u het antwoordapparaat inspreken. Hoewel de afwezigheidsboodschap 
helaas niet te horen is, werkt het wel. Aan een oplossing wordt gewerkt. 
U kunt ook bellen naar een van onze pastores. 
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