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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 aanwezig op werkdagen van 9.30-11.30 uur, 

behalve op de vrijdagen 
  Pastoor                       H. Smulders         pastoor_smulders@rk-npg.nl
  Pater                           J. Konchenko  sdb     Jan van Almondeweg 63               
                                      3176 VA Poortugaal                   06-4514 4377 
  Diaken      S. Lokken             diakensteef@gmail.com
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. I. Niks 

  Beheercommissie   
  Voorzitter      vacant
  Secretaris                     H. van Niekerk         secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
  Budgethouder              J. van de Wiel       budgethouderbc@rkkerk-brielle.n  l  
  Lid                 M. Zijlmans
  
  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

Beheer kerkhof:        M. Zijlmans  beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
Contact- en nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” (alleen via 
website) en Parochie nieuwsblad “Pieckfijn”
Redactie: H. van Niekerk r  edactie@rkkerk-brielle.nl                             
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Van de redactie
Wegens beperkte ruimte in de Pieckfijn verschijnt een deel van de 
inhoud van deze uitgave in verkorte vorm in de Pieckfijn oktober editie.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn

De oktober editie van de Zevensprong verschijnt 1 oktober. 
De november editie van de Pieckfijn verschijnt 15 oktober.

Wist u dat…………

Nederland een Gezant krijgt voor godsdienstvrijheid?Dat heeft minister 
Stef Blok van Buitenlandse Zaken bevestigd. De speciaal gezant zal de 
vervolging van mensen die van geloof veranderen en van  minderheden 
omwille van hun geloof of levensbeschouwing volgen. Omdat Nederland
al een mensenrechtenambassadeur heeft, krijgt hij niet de titel van 
ambassadeur.Volgens het rapport over Vrijheid van Godsdienst 2018 van
Kerk in Nood is de situatie van vervolging in alle 196 landen wereldwijd 
en betreffende alle godsdiensten,  flink verslechterd.Er is een resolutie 
aangenomen waarbij werd vastgesteld dat 22 augustus de Internationale 
Dag is ter Herdenking van de Slachtoffers Van Geweld vanwege Religie 
of Geloof.

Koster(s) (m/v) gezocht

Uw kerk draait niet alleen op het pastorale team maar ook op 
vrijwilligers(groepen). Een zo’n groep is de koster-groep. Dit jaar 
verlaten 2 kosters deze groep wegens ver- huizing uit de parochie en 
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 gast-vrouw 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.  Op het moment van schrijven heeft 
zich 1 kandidaat gemeld om een keer mee te draaien. Voor meer 
informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met het 
secretariaat van de beheercommissie of met coordinator Henk 
Lugtenburg (tel. 0181-416995)
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties September

1-9    09:30 Brielle          (SL) Huub Guffens, Carlo Kösters, 
Jan Kösters , Hans Kneefel

6-9.   10:00 Ommeloop  (HS) Eerste Vrijdag viering
8-9.   09:30 Brielle         (BP)   Remco Hartlief
15-9. 11:00  BK*            (PT)  Harry Linders, Theo van der Horst

  To Linders-Kalse
22-9. 09:30  Brielle       (RW)  Gerard Cuppen, Joep Vanhommerig, 

  Hettie Goos
29-9. 09:30  Brielle        (PV)  Toine Hendriiks, Kees van Bohemen
4-10. 10:00 Ommeloop  (HS) Eerste Vrijdag viering
6-10. 09:30 Brielle         (WF) Huub Guffens, , Carlo Kösters, 

Jan Kösters, Jeanne Zwinkels - Dingemans

*BK: Bedevaartskerk

YK: Pater Y. Konchenko sdb           HS: Pastoor H. Smulders
RW: Pastor R. Winkelhuis            SL: diaken S. Lokken
WF: Pastor W. Froger                       PV: Pater P.H. v.d. Veer ofm. cap.
BP: em. pastor B. Poortvliet             PT: Pastoraal Team
   
Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van 
parochieblad Pieckfijn.

Kopijdatum voor de Zevensprong van oktober 
en de Pieckfijn van november

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 27 september 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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Hulp gevraagd: communievoorbereiding

We willen u langs deze weg laten weten dat we nog op zoek zijn naar 
iemand die aankomend voorjaar onze kinderen kan voorbereiden op hun 
eerste Heilige Communie. De voorbereidingen vinden plaats in ongeveer
10 bijeenkomsten aansluitend aan de mis van zondagochtend. Het is 
vooral belangrijk dat u het leuk vindt om jonge kinderen mee te nemen in
uw geloofsbeleving. We begeleiden u bij de voorbereiding van de lessen.
Denk niet te snel: dit kan ik niet. Het geven van de lessen zorgt vaak 
voor mooie nieuwe inzichten bij de kinderen, maar verdiept tegelijkertijd
uw eigen geloof. We horen graag van u via de mail van de 
pastoraatsgroep.

Stichting Kinderhulp Togo

Enkele jaren geleden hebben wij in Brielle in de vastentijd geld 
ingezameld voor de Stichting Kinderhulp Togo. Ook hebben wij toen 
(nog goed te gebruiken) gehoortoestellen en brillen (op sterkte) 
ingezameld. Dat inzamelen van gehoortoestellen en brillen gaat nog 
steeds door. Op 23 augustus mocht ik ruim 50 brillen en een aantal 
gehoortoestellen bij Jouke Schat van de Stichting Kinderhulp Togo in 
Zoetermeer afleveren. Alle goede gevers wil ik bij deze hartelijk danken.
Wees ervan overtuigd, dat het alles een goede herbestemming krijgt.
Als u in de komende tijd een nieuwe bril of gehoortoestel gaat 
aanschaffen en u weet niet wat u met de “oude” aan moet, denk dan 
aan de Stichting Kinderhulp Togo. U kunt het gewoon afgeven bij ons 
parochiehuis in de Nobelstraat of bij Henk Lugtenburg (tel. 0181-
416995).

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
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 drinken meenemen voor bij het sporten. Om op te geven of voor meer 
informatie kun je mailen naar info@youthfaithexploration.nl. 

Viering voor jong en oud op zondag 8 september

"Hem achterna..." is de titel van deze 
viering. We luisteren vandaag naar een 
verhaal uit de bijbel waarin Jezus ons 
vertelt wat er nodig is om Hem te 
volgen. En dat is niet niks... Hij vraagt 
ons afstand te doen van heel veel dingen.
Een voorbeeld van iemand die dat 
gedaan heeft is de Heilige Fransiscus van
Assisi. Hij was een welgesteld man en 

heeft al zijn aardse rijkdommen opgegeven om met de rijkdommen van 
God verder te gaan.
Wat bezitten wij tegenwoordig allemaal wel niet? Kan dat niet een ietsje 
minder? En onze meningen? Kunnen we daar afstand van doen in deze 
gepolariseerde maatschappij?
Als we wat meer afstand doen van ons bezit en onze meningen, komt er 
meer ruimte voor God en voor andere mensen. Dan komen we een stapje
dichter bij de wereld van vrede die God zo graag voor ons wil.
Voor de kinderen en hun ouders houden we daarover een voorbereiding 
op woensdagmiddag 4 september van 15.30 tot 17.00 uur in de pastorie 
naast de kerk. We luisteren vast naar het evangelie, praten daarover, 
studeren een lied in en maken een versiering voor in de kerk.
We hopen u allemaal op deze momenten te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Aryanna en Ilse

Schoenendoosactie:  Actie4kids

Wat is dat?  (folders liggen achter in de kerk in Brielle)
Helaas zijn er wereldwijd nog kinderen die niet naar school kunnen, 
omdat ze daar te arm voor zijn. Vaak moeten ze als basis : vier schriften,
drie pennen, drie tekenpotloden en een setje kleurtjes, gum en slijpsteen
hebben om naar school te mógen, maar kunnen ze dit helaas niet zelf 
betalen. De schoenendoosactie zorgt jaarlijks dat dit voor tienduizenden 
kinderen geen drempel hoeft te wezen om onderwijs te kunnen krijgen.

mailto:info@youthfaithexploration.nl
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 Zij stoppen deze basisbehoeften in een schoenendoos aangevuld met een
 (linnen) tasje, een  tandenborstel, tandpasta, een stuk zeep en een 
knuffeltje. 
Voor veel kinderen is deze schoenendoos het enigste cadeau wat ze in 
hun leven krijgen en daarom wordt er (als er plek is) een spelletje, 
puzzeltje, speeltje, knutselmateriaal (gekleurd papier), wanten, sjaal en 
muts(voor koude gebieden), sokken, tshirtje, haarspeldjes, drinkbeker, 
haarkam enz. aan toegevoegd, afhankelijk van de leeftijdscategorie, 
totdat de doos helemaal gevuld is. Voor 5 euro per doos wordt het dan in
grote containers vervoerd naar de plaats van bestemming. Dit jaar hopen 
we heel veel kinderen in Roemenië, Moldavië, Malawi, Sierra Leone, 
Togo en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden blij te maken.
Al enkele jaren helpen we met de jongeren van 10age7 in Zuidland(daar 
zit namelijk één van de vier verwerkingscentra) als de schoenendoosactie
plaatsvind om dozen klaar te maken voor verzending. Nu zult u zich 
afvragen wat kan ik doen? Kijk of u poppetjes, kleine knuffeltjes, 
wanten, sjaals mutsen, kleine speeltjes, schoolmateriaal heeft? lever deze
dan in vóór zondag 10 november. Dit kan achter in de kerk in Brielle, 
of bij de parochiewacht. U mag ook zelf een schoenendoos (hier moet 
plat een schrijfschrift in kunnen liggen) versieren en vullen. Graag met 5
euro voor de verzendkosten afleveren in Brielle of bij het 
verwerkingscentrum in Zuidland. Wilt u alleen met de financiële kant 
van deze actie helpen dan kan dat ook uiteraard.
Grote hoeveelheden spullen graag rechtstreeks afleveren bij het 
verwerkingscentrum in Zuidland op de dinsdag van 9.30-15.30uur 
(maanden september tot maart) bij fa. Pols, Stationsweg 36 Zuidland, 
eerste deur grote hal of op afspraak via facebook (verwerkingscentrum 
schoenendoosactie Zuidland). Zij zijn onderdeel van de landelijke actie 
actie4kids.
https://www.actie4kids.nl/ daar kunt u echt alles op vinden (wat wel en 
absoluut niét in de doos mag) en mocht u dan nog vragen hebben kunt u 
bellen naar Bartholde van der Loos 06-15286157

10AGE7 opent een nieuw seizoen

Vrijdag 13 september starten we weer met een nieuw seizoen voor 
jongeren vanaf 12 jaar. Net zoals voorgaande jaren zullen dit 
afwisselende bijeenkomsten worden. Thema avonden, diaconale acties, 
sport en spel, de jongeren kunnen zelf  grotendeels bepalen welke kant

https://www.actie4kids.nl/
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 een bijeenkomst uitgaat door interactieve inbreng. Dit alles met de 
Bijbel als grondslag. Denk je dat zal dan wel een saaie bedoening zijn! 
Nou vergeet het maar. Als leiding staan we soms versteld welke richting 
we uitgaan met zijn allen. Maar dat is misschien wel het mooie ervan, 
samen opweg zijn, niet wetende waar naar toe, maar voelen dat het goed 
is!
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 (12-18 
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

Speeltuin Polen

Beste allemaal, we zijn weer terug 
op Nederlandse bodem na een 
schitterend mooie ervaring in Polen. 
“De speeltuin is nog mooier 
geworden dan dat de kinderen daar 
hadden gedroomd”. Dit zei de 
directeur van het kinderopvanghuis 
tijdens zijn speech bij de opening. 
Bardzo dzjienkujemy. Hartelijk dank
namens iedereen. Zonder uw hulp 

had dit niet gelukt. Dankzij de
fantastische inzet van de groep die er is
geweest hebben we heel veel kinderen
blij gemaakt. Mocht u een verslag willen
zien en meer foto’s? kijk dan op de
website 
www.speeltuinpolen3.jouwweb.nl

http://www.speeltuinpolen3.jouwweb.nl/
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Opgave en publicatie misintenties 

De procedure voor het opgeven van misintenties is per 1 maart 2019 
gewijzigd. Misintenties mogen alleen nog via email 
(misintenties@rkkerk-brielle.nl) en de website worden opgegeven.
Om het opgeven zo eenvoudig en gestandaardiseerd mogelijk te maken 
is er een formulier op de website. Als u 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.
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 (pdf en website) te publiceren. 

De Beheercommissie Brielle

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 
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 

mailto:website@rkkerk-brielle.nl
https://twitter.com/rkkerkbrielle
https://www.facebook.com/RK-Kerk-Brielle-2100335980020377/
mailto:misintenties@rkkerk-brielle.nl?subject=Opgave%20misintenties
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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   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  
parochiewacht aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken.  U 
kunt ook bellen naar een van onze pastores.

mailto:website@rkkerk-brielle
http://www.rkkerkbrielle.nl/

