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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
Pastorie: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle 0181-412142
Parochiewacht: Aanwezig van maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur 
Noodtelefoon: Uitsluitend voor ziekenzalving en regelen van uitvaart

bereikbaar van 8:00-22:00
06-30975817

Pastoraal team:
Administrator: Vicaris-generaal mgr. A.J. v.Deelen
Pater: Y. Konchenko sdb jouril@hotmail.com 06-45144377
Diaken: S. Lokken diakensteef@gmail.com 06-33385875     
Diaken: R. Dits  r.dits@deheiligefamilie.nl 06-16822267

Locatieraad:
Voorzitter H.v.Niekerk (wnd)
Secretaris H. van Niekerk secretariaatbc@rkkerk-

brielle.nl
Budgethouder P. Versaevel budgethouderbc@rkkerk-

brielle.nl
Beheer gebouwen M. Zijlmans beheergebouwen@rkkerk-

brielle.nl
06-10318854

Beheer kerkhof M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-
brielle.nl

Liturgie I. Tuk      liturgie@rkkerk-brielle.nl
Catechese J. van de Wiel catechese@rkkerk-brielle.nl
Omzien naar 
elkaar 

B. van der Loos (wnd) omziennaarelkaar@rkkerk-
brielle.nl

06-15286157

Misintenties: misintenties@rkkerk-brielle.nl
NL25INGB 0000 563 140 
Tnv: Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum o.v.v. misintentie 
Stipendium €10,00

Bijdrage Actie Kerk Balans ( A K B ): actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
NL25INGB 0000 563 140 
Tnv: Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523

Werkgroep Caritas: Contactpersoon: Mw. I. den Bakker, 06-10392432
NL51 TRIO 0390 4375 06 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Ledenadministratie: ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl
Contactpersoon: H. Stricker- v.d. Kroon

Nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” redactie@rkkerk-brielle.nl
Redactie: H.van Niekerk

Abonnement: digitaal is gratis, op papier per post € 20 per jaar.
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Van de redactie

U heeft waarschijnlijk gezien dat de volgorde van de artikelen sinds een
paar edities gewijzigd is. De redactie heeft hierover alleen reacties uit 
de Locatieraad gekregen, maar nog niet van andere lezers. Uw reacties 
zijn welkom op redactie@rkkerk-brielle.nl.

Van de locatieraad
Halvering aantal vieringen
Zoals eerder gecommuniceerd door het Pastorale Team zal het aantal 
vieringen in onze parochie noodgedwongen worden gehalveerd. Reden 
is dat het aantal pastores zodanig is teruggelopen dat elke week een 
viering niet langer gegarandeerd kan worden. Voor Brielle zou dit in 
december te merken zijn.
Kerk open
Betekent dit dat onze kerk de andere zondagen dicht blijft? NEE. De 
locatieraad heeft in overleg met de liturgie-commissie besloten dat er 
vieringen van Woord en Gebed gehouden zullen worden, verzorgd door
Brielse parochianen.

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

01-11.            Brielle        (--)  ALLERHEILIGEN GEEN VIERING
02-11. 19:00  Brielle        (BP) ALLERZIELEN Frances Espinar Mick
06-11  09:30  Brielle        (SL) *
13-11. 09:30  Brielle        (PV) *
20-11. 09:30  Brielle        (LD) CHRISTUS KONING
27-11.  09:30 Brielle        (RW) *
* Geen misintenties bekend 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               (DOP): Dienst o.l.v. parochiaan     
(RD): diaken R. Dits
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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). De december editie verschijnt rond 1 december 2022.

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 nog steeds hard 
nodig!

Even voorstellen? De secretaris en voorzitter (wnd.)

Naar aanleiding van vragen over wie er nu eigenlijk in de LocatieRaad 
zitten, zal ik me als eerste even voorstellen.
Mijn naam is Huub van Niekerk en woon in Oostvoorne. Sinds de 
kerksluiting aldaar (2005) bezoek ik de kerk in Brielle en heb daar in de
loop van de jaren diverse taken op me genomen: o.a. (deel van de) 
leiding van 10age7 (gestart in 2007), websitebeheer (vanaf 2007) en 
(deel van de) redactie Zevensprong (2017).
In 2020 werd ik gevraagd om mee te lopen in de Beheercommissie. Dit 
werd in 2021 gevolgd door het overnemen van de functie van secretaris.
De termijn van vier jaar (tot 2025) heb ik niet vol kunnen maken, omdat
de Beheercommissie en de Pastoraatsgroep zijn samengevoegd tot 
LocatieRaad. Als gevolg van de taakverdeling hiervan zoals aange-
geven door het ParochieBestuur, heb ik het voorzitterschap er bij 
genomen.
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Door deze dubbel-functie heb ik nu o.a. de volgende taken:
- aanspreekpunt voor de coordinator Oecumene
- aanspreekpunt voor de coordinator Parochiewacht
- (coordinatie) website beheer en redactie Zevensprong
- secretariaat
- bevorderen van de vitaliteit in de Brielse gemeenschap.
Dit zijn veel taken, die ik met plezier uitvoer.

Ik geef de “Even voorstellen”-pen door aan Johan van de Wiel.

Eerste Heilige Communie en H. Vormsel in 2023

Beste 8+ jarigen, ouders en verzorgers. Met vreugde kunnen we zeggen 
dat we in 2023 weer de Eerst Heilige Communie kunnen doen en ook 
het Heilig Vormsel. Op zondag 14 mei 2023 zal de mis zijn voor het 

toedienen van de Eerst 
Heilige Communie in de 
kerk van Brielle zelf. Het 
Heilig Vormsel wordt 
toegediend op 28 mei 2023 
in de kerk van Hoogvliet. In
januari 2023 starten we met 
de voorbereiding van de 
Eerste Heilige Communie in
Brielle en door bijzondere 
omstandigheden kunnen we 
ook de voorbereiding van 
het Heilig Vormsel in 
Brielle vormgeven en 
daarmee starten we dan ook 

in januari 2023. In de jaren na 2023 zal namelijk de voorbereiding van 
het Heilig Vormsel in Hoogvliet plaatsvinden. Eind november of begin 
december 2022 houden we tevens een kick-off voor ouders en 
deelnemers.
U kun  zich opgeven via: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
De communicatie zal verder onder andere verlopen via: 
catechese@rkkerk-brielle.nl

Johan van de Wiel
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Inspiratie avond woensdag 16 november

Op het moment, dat ik dit schrijf, hebben we twee inspiratie avonden 
gehad. Deze avonden hebben als overkoepelend thema “Op weg naar

een missionaire kerk”. Bij
dit thema wordt bij u 
misschien het beeld 
opgeroepen van 
missionarissen, die naar 
verre landen vertrokken 
om daar het evangelie van
Jezus te brengen. Bij een 
missionaire kerk gaat het 
echter om iets anders.
Iedere grote organisatie in
het bedrijfsleven heeft 
zoiets als een missie 
geformuleerd. Een missie 

is een korte beschrijving waarom de organisatie bestaat, wat het 
algemeen doel is en wat hen onderscheidt van concurrenten. Kortom het
beschrijft het bestaansrecht van een organisatie.
Als missie ons bestaansrecht is, welke missie heeft de kerk dan? De 
missie van de kerk kan opgetekend worden uit de laatste verzen van het 
evangelie van Mattheus. Deze verzen staan ook wel bekend als de grote 
opdracht. Jezus geeft daarin zijn leerlingen (dus ook aan ons) de 
opdracht: “Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam 
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles 
onderhouden wat ik jullie geboden heb.”
De eerste avond hebben vooral bij deze opdracht stilgestaan en bij wie 
Jezus voor jou is. De tweede avond  hebben we stilgestaan bij wat echte
communio, echte gemeenschap is.
De komende inspiratie avond op 16 november zal als thema hebben 
“God is liefde”. Na een korte inleiding willen we vooral met elkaar in 
gesprek gaan over dit thema. Mocht u bij het lezen hiervan ook willen 
aansluiten dan bent u van harte welkom.
We starten om 19:30 uur in de Ten Have zaal en om uiterlijk 21:30 uur 
beëindigen we de avond.
Henk Lugtenburg
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Allerzielen

Woensdag 2 november viert de kerk het feest van Allerzielen. We 
gedenken op die dag onze dierbaren, die ons zijn voorgegaan.
Onze kerk in de Nobelstraat is die dag van 14:00 uur tot 17:00 uur open
voor het opsteken van een kaarsje en voor stil gebed. Gedurende deze 
uren zal een combo stemmige muziek te gehore brengen.
’s Avonds om 19:00 uur is er bovendien een woord- en 
communieviering, waarin we stil zullen staan bij de parochianen, die in 
het afgelopen jaar overleden zijn. In deze viering zal pastoraal werkster 
Bea Poortvliet voorgaan.

Koop nu de Gerardus kalender 2023 

De Gerardus kalender is een 
dag scheurkalender en 
tegelijkertijd een soort 
almanak. Met deze kalender 
krijgt u “iedere dag een beetje 
spirit” aangereikt. Op de 
voorkant van de blaadjes staat 
iedere dag een spreuk. Naast 
de zon- en maanstanden zijn 
o.a. een groot aantal feestdagen
van heiligen vermeld. Op de 
achterkant van de blaadjes treft
u afwisselend moppen, 
taalgrapjes, 
bezinningsartikeltjes, 
puzzeltjes en informatie op 
allerlei gebied aan.
De opbrengst van de kalender 
komt ten goede aan het 

veelsoortige werk dat vanuit het klooster in Wittem (Limb.) gedaan 
wordt. Meer gegevens hierover kunt u vinden op de website 
https://  www.kloosterwittem.nl  .
De kalender is bij mij te koop voor een bedrag van € 9,00 op zondag na 
de viering of bij mij thuis, Van Alkemadelaan 66 te Brielle.
Henk Lugtenburg (tel. 06-18963501)
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Korenfestival “de Watergeus” 

Op zaterdag 1 oktober werden op 
vijf verschillende locaties in 
Brielle optredens verzorgd door 
34 koren. Ook onze kerk nam deel
aan deze mooie dag. 
Het eerste optreden startte om 
10:00 uur en het laatste om 16:30 
uur. De koren waren uit 
verschillende plaatsen gekomen, 
zoals Etten Leur, Rotterdam, 
Zwijndrecht, Spijkenisse, Goes en 
andere.
In onze Parochiekerk hebben in 
totaal 14 koren gezongen, elk half 

uur trad er een ander koor op. Elk koor was uniek: verschillende 
niveaus en verschillende muziekstijlen, oud Nederlandse en nieuwe 
liedjes. Zoals bijvoorbeeld van Justin Bieber, Ed Sheeran of Lady Gaga 
en werden bekende liedjes zoals ¨The Lion Sleeps Tonight¨ in leuke 
versies gezongen. Het was een heel gezellige dag. Het festival werd 
door veel mensen bezocht: op sommige momenten stond de kerk 
bomvol met bezoekers. Het was heel mooi om dat te zien. 
De organisatie van dit festival,
de Regionale Zangersbond
Zuidwest Nederland, is erg
dankbaar dat ze gebruik
konden maken van onze kerk.
Maar dat zou niet kunnen
gebeuren zonder onze
vrijwilligers. 
Dus vanaf deze plek Miep,
Yvonne, Ingrid en Marcel
HARTELIJK DANK voor
jullie hulp!!!

Izabela Tuk
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Kinderwoorddienst zondag 13 en 27 november

Tijdens de zondagsviering
zal er op onderstaande data 
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. 

Zondag 13 november Wees niet bang, Jezus blijft altijd bij je!

In eerste instantie roepen de woorden 
van Jezus en van de profeet Maleachi 
op deze zondag een gevoel van ‘bang 
zijn’ op. Maar belangrijk is om de ogen
niet te sluiten voor de ellende in de 
wereld, maar je er ook niet door te 
laten ontmoedigen. Want Jezus is altijd
bij ons en zal ons altijd helpen. Jezus 
laat ons nooit alleen, Hij verzekert ons 

in het evangelie: Geen haar op jullie hoofd zal verloren gaan. Door vol 
te houden zul je je leven winnen. Daar waar iets ophoudt, komt ook 
weer een nieuw begin. Dat is juist een hoopvolle gedachte. Zeker als je 
durft te leven met vertrouwen in God en zijn liefde voor ons mensen.

Zondag 27 november Bereid je voor, Hij
komt!
Vandaag begint met de eerste zondag van de
Advent het nieuwe kerkelijk jaar. Vanaf deze
zondag gaan we op weg naar het Kerstfeest.
In het Evangelie van deze zondag roept Jezus de
leerlingen op om waakzaam te zijn: je weet
nooit wanneer Hij voor de deur zal staan... dus
het is zaak om op te letten, of je nu oud of jong
bent!
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10age7 verslag, vrijdag 14 oktober

Het was een gezellige avond waarbij
gesorteerd is voor de 
schoenendoosactie.

Volgende avond 11 november. 

Voor meer info of opgeven: tel/app: 
06-15286157 of email naar: 
jongenoud@rkkerk-brielle.nl of 
10age7@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. Johan, Bartholde, Huub  en Lianne

Familiebericht

Overleden:
Ellie Jansen – van Veen uit Brielle op 24-10-2022.

Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich 
aanmelden via website@rkkerk-  brielle  .nl   met als onderwerp 
“Aanmelding Mededeling mailing” of via onze website. De berichten 
van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken 
naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Via deze mailing wordt:
- mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en 
zeker van de Pieckfijn) door komen;
- bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de 
Zevensprong en de Pieckfijn.

9

mailto:website@rkkerk-brielle
mailto:website@rkkerk-brielle
mailto:10age7@rkkerk-brielle.nl
mailto:jongenoud@rkkerk-brielle.nl


Over de voorkant

Allerheiligen (Sollemnitas Omnium Sanctorum 
in het Latijn) is een hoogfeest ter nagedachtenis 
aan alle heiligen en martelaren. Het is een 
jaarlijkse feestdag, die door Rooms-Katholieken
en Anglicanen op 1 november gevierd wordt. In 
Nederland is Allerheiligen geen nationale vrije 
dag, maar wel een verplichte feestdag in de 
Katholieke Kerk.

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 de parochiewacht 0181-412 142 (maandag t/m 
donderdag van 9:30 11:30 uur.)

Opgeven van misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via het formulier op de website of via 
de parochiewacht (ma t/m/donderdag 09:30 – 11:30 uur).
Vrije misintenties, zoals bijv. 25 jarig huwelijk, kunt u opgeven via 
misintenties@rkkerk-brielle.nl
Per misintentie vragen wij u een stipendium van € 10,00
U kunt deze betaling doen naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 
t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk HH Martelaren van Gorcum o.v.v. 
Misintenties of via de Givt app met de misintentie QR code die 
onderaan het misintentie-formulier staat.
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