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Pater                   Y. Konchenko, sdb, 06-4514 4377 jouril@hotmail.com
Diaken                S. Lokken, 06-33385875     diakensteef@gmail.com
                            R. Dits 06-16822267 r.dits@deheiligefamilie.nl
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Locatieraad  
Voorzitter (wnd) & secretaris         
                                    H. van Niekerk secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder                 P. Versaevel budgethouderbc@rkkerk-brielle.n  l  
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Liturgie                          mw. I Tuk      liturgie@rkkerk-brielle.nl
Lokale catechese           J. van de Wiel catechese@rkkerk-brielle.nl
Omzien Naar Elkaar     mw. B. van der Loos (wnd) 
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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
Nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” (pdf, website: gratis; 
papier: abonnement per post € 20 per jaar)
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Van de redactie

Naar aanleiding van een aantal opmerkingen door parochianen is de 
indeling van de Zevensprong aangepast. Deze nieuwe indeling zou de 
leesbaarheid verbeteren door de vaste rubrieken meer af te wisselen met 
de ingezonden artikelen. Als u hier ook een mening over heeft, laat het 
de redactie weten op redactie@rkkerk-brielle.nl

Van de locatieraad

Hoewel we benoemd zijn, hebben we nog geen mandaat ontvangen. Dus 
officieel weten we nog niet welke functie we hebben!
Daarnaast zoeken we nog steeds iemand om het taakveld Omzien Naar 
Elkaar in te vullen. Wilt u weten wat dit inhoudt? Neem dan contact op 
met de voorzitter/secretaris H. van Niekerk of met mw. B. van der Loos, 
die het taakveld nu waarneemt.
Zoals u in het colofon kunt zien is er een emailadres wijziging. Omdat 
de pastoraatsgroep niet meer bestaat, is het emailadres van de Liturgie-
groep gewijzigd in liturgie@rkkerk-brielle.nl 

Kerk toegankelijk voor lichamelijk beperkten

Onze kerk is met ingang van 16 juli beter en veiliger toegankelijk voor 
lichamelijk beperkte personen. Wij hebben namelijk nieuwe oprij-platen 
die we in de deuropening kunnen leggen. Het is niet nodig van te voren 
contact met ons op te nemen om hier gebruik van te kunnen maken.

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

04-9. 09:30  Brielle        (PV) *
11-9  09:30  Brielle        (DOP) * 
18-9. 09:30  Brielle        (LD) *
25-9. 09:30  Brielle        (RW) Wim van Niekerk
* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie
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(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

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! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Nieuw seizoen 10Age7

Op 9 september beginnen we met ons nieuwe 
seizoen van de jongerengroep 10Age7.
Wij hopen uiteraard dat de jongeren uit onze 
gemeenschap die eerder dit jaar hun vormsel 
ontvangen hebben bij ons komen. 

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. Linda, Huub, Johan, Bartholde en Lianne
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Kopijdatum voor de Zevensprong van oktober

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 september 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 oktober editie verschijnt rond 1 oktober 2022.

Kinderwoorddienst zondag 11 september

De scholen en clubjes zijn 
weer begonnen. Tijd om weer
extra aandacht te schenken 
aan onze relatie met God. Op 
zondag 11 september is er een
“start”viering met 
kinderwoorddienst. Na het 
openingsgebed (voordat de 
lezing uit de Schrift begint) 

worden de kinderen uitgenodigd om samen naar de Ten Have-zaal te 
gaan. Het doel van de kinderwoorddienst is om met  jonge kinderen het 
evangelie op een leerzame en speelse manier te bespreken. 
Deze viering heeft als thema: “Aandacht voor wie verloren leek”
Als Jezus iets duidelijk wil maken spreekt Hij graag in gelijkenissen. Die
kleine voorbeeldverhaaltjes hebben een duidelijke boodschap. In het 
evangelie vandaag horen
we wat mensen doen
wanneer iets kwijt is. Hoe
blij ze kunnen zijn
wanneer het weer terug is!
Luister vooral goed naar
het verhaal over de zoon,
die in zijn  leven de weg
‘kwijt’ is. Hij is van huis
weggegaan maar wordt
uiteindelijk ongelukkig.
En hoe reageert de vader
wanneer hij weer thuiskomt? Deze verhalen willen laten zien hoe blij 
God de Vader is wanneer ieder van ons weer bij Hem terug komt. 
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Mededeling-mailing

Herhaling is de kracht van reclame, maar kan desondanks irritant zijn. 
Als u nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, geef u 
dan op. 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. Dit is niet hetzelfde als de Zevensprong-
mailing!
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 wilt aanmelden voor de “Mededeling” mailing kunt u dat 
doen door een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling
 email” te sturen aan website@rkkerk-brielle  .nl   of u meldt zich aan via
 onze website. Uiteraard is op de “Mededeling” mailing de AVG 
(“privacy wet”) van toepassing en wordt bcc ofwel “niet-openbare 
ontvangers” gebruikt voor de verzending.

Sam’s Kledingactie gaat weer van start

Op zaterdag 1 oktober kunt u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw nog 
goede gebruikte (dus nog draagbare) kleding, lingerie en schoenen 
inleveren in de Venkelstraat in Brielle (tegenover de ingang van de 
school De Brielse Veste). Ook tassen en accessoires en knuffels en 
speelgoed zijn welkom. Schoenen en sokken graag per paar bijeen
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 binden. En wilt u zo vriendelijk zijn uw kleding in gesloten plastic 
zakken aan te bieden?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Lugtenburg, 
tel.nr. 06-189 63 501.

Over de voorkant

Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder 
Gods is een Mariafeest in zowel de Rooms-
Katholieke als de Orthodoxe Kerk, dat jaarlijks 
wordt gevierd op 8 september. De datering op 8 
september is ontleend aan de traditie. Op basis van 
deze datum werd later de viering van Maria-
Onbevlekte-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 
maanden voor 8 september). 

Inspiratieavond 14 september 2022 met als thema “Naar
een missionaire kerk”

Wij nodigen u van harte uit voor een inspiratieavond op woensdagavond
14 september. We 
willen graag om 19.30 
uur starten en om 
ongeveer 21.30 de 
avond beëindigen. 
Inspiratie betekent 
letterlijk inademing, het
opzuigen van lucht naar
de longen. In de 
spreektaal wordt 
inspiratie gebruikt als 
synoniem voor ideeën 
hebben, bezieling en 
ingeving. 
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In een korte inleiding zullen we de laatste ontwikkelingen binnen de 
katholieke kerk toelichten. Daarna is het de bedoeling om aan de hand 
van een aantal vragen vooral met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar
te luisteren. 

Namens het brainstormgroepje,
Henk Lugtenburg

Givt update juli en augustus

In juli en augustus zijn er hoogte- en dieptepunten. Van (verhoudings-
gewijs) vrijwel niets tot een record. Met dit record is nog enige 
voorzichtigheid geboden (men heeft 60 dagen bedenktijd), maar dan zou 
de opbrengst minimaal 2x hoger zijn dan de contante collecte.
Tevens is er, na opmerkingen, nog eens goed gekeken naar hoe de 
verschillende QR-codes zijn bevestigd. Kleine aanpassingen hebben 
direct tot betere QR-scan resultaten geleid.

Optreden The Land of Song 3 september

Op 3 september zal om 20:00 uur in 
onze kerk de groep “the Land of Song”  
optreden: een muzikaal gezelschap dat 
het leuk vindt om eigen arrangementen 
van bestaande popsongs en Ierse 
Traditionals ten gehore te brengen. Voor 
meer informatie kunt u terecht op hun 
website: https://www.thelandofsong.nl/
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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. Hierbij geldt dat een misintentie gelijk is aan 1 naam. Dus twee 
personen zijn twee misintenties. 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. 

Korenfestival De Watergeus 1 oktober

Op zaterdag 1 oktober a.s. zal tijdens het “Korenfestival De Watergeus” 
de Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland een optreden geven in 
onze kerk. 
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In totaal worden er die dag op vijf verschillende locaties van 10:00 uur 
tot 17:00 uur optredens verzorgd van 35 koren. Zij treden elk 2 keer een 
half uur op. De overige 4 locaties zijn: St.Catharijnekerk, Het Arsenaal, 
kerk NPB in de Kerkstraat en De Sjoel.

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. Een welkomsttekst met informatie is 
na ca. 20 seconden te horen.

Vietato scattare le foto  (verboden te fotograferen)

© 2019 Huub van Niekerk
Bovenstaande foto toont het graf van de H. Petrus in het Vaticaan. Deze 
foto is illegaal gemaakt omdat er een bordje staat dat fotograferen 
verboden is en dat werd in het enthousiasme te laat gezien.
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 Maar dit zal vermoedelijk niet de enige foto zijn die ervan gemaakt is. 
Ter vergelijk: in de Sixtijnse Kapel mag ook niet worden gefotografeerd,
en als er een plek waar “stiekem en snel” met of zonder flits even een 
foto wordt gemaakt is het daar wel.

Friezenkerk, de kerk der Friezen

Voor alle duidelijkheid: met de Friezen worden niet de bewoners van de 
huidige provincie Friesland bedoeld. Wel de kustbewoners van eertijds 
die leefden van Duinkerken tot Dantzig. Overigens is de kerk in Rome 
beter bekend onder de naam Santi Michele E Magno.
Menigeen die op zoek is naar de kerk loopt deze voorbij, omdat de kerk 
uit 1141 niet aan de weg ligt, maar door de poort, trap op, links aan het 
binnenpleintje. Meer informatie: https://www.friezenkerk.nl/

© 2019 Huub van Niekerk
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