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mw. M. Hink
(0181) 416 291
mw. I. Niks

Beheercommissie
Voorzitter
vacant
Secretaris (wnd) J. Hoogstad 06 5062 5560 secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
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Noot van de redactie
Een aantal artikelen in deze uitgave verschenen (mogelijk aangepast) ook
in Pieckfijn Parochienieuws april editie: *

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn
De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 mei. De Pasen/mei
editie van de Pieckfijn verschijnt 9 april.

Palmpasenstokken versieren
(verscheen ook in Pieckfijn april editie)

We willen alle kinderen en ouders van harte uitnodigen om een
palmpasenstok te komen versieren op vrijdag 12 april om 15.45 uur in
het parochiehuis. Wat is daarvoor nodig?
 twee stokken in de vorm van een kruis,
bijvoorbeeld 60x40cm of 75x50 cm2
mandarijnen,(staan symbool voor het zuur
dat Jezus aangeboden kreeg toen Hij aan het
kruis hing)
 30 rozijnen, (symboliseren de muntstukken
die Judas ontving voor het verraden van
Jezus)
 12 paaseitjes ( staan voor de 12 volgelingen
van Jezus)
 extra versiering, bv. koekjes, theezakjes, theelichtjes, ...
Voor het crêpepapier, het broodhaantje en de palmtak wordt
gezorgd. Met de palmpasenviering op zondag 14 april om 9.30 uur
dragen we deze
mooie stokken in
een optocht door de
kerk, zoals de
mensen dat ook
deden toen Jezus in
Jeruzalem kwam.
De kinderen hebben
apart een kinderwoorddienst en na afloop van de viering brengen we de
stokken bij mensen die wel een aanmoediging kunnen gebruiken.We
hopen dat we veel stokken gaan versieren met z'n allen, want dan kunnen
we veel mensen blij maken!
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties April
5. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
7. 09:30 Brielle
(W&C) Jan en Carlo Kösters,
Jopie Grootscholten, Harry Linders,
overleden ouders Kalse
14. 09:30 Brielle
(HS) Palmzondag
Riet en Piet van Wees
18. 19:00 Brielle
(HS) Witte Donderdag
voor de ouderen van onze
geloofsgemeenschap
19. 15:00 BK
(--)
Kruisweg
19:00 Brielle
(HS)
Goede Vrijdag
voor de zieken van onze
geloofsgemeenschap
20. 21:00 BK
(HS) Paaswake
Remco Hartlief, Harry Linders, Jaap Glas
W. Pols, Wouter Verhaar
21. 09:30 Brielle
(HS)
Pasen
overleden ouders Dingemans-de Winter,
Joep Vanhommerig, Leo van der Helm
Theo v.d. Horst
28. 09:30 Brielle
(RW) Beloken Pasen
Toine Hendriks
3. 10:00 Ommeloop (HS)
Eerste Vrijdag viering
5. 09:30 Brielle
(SL)
BK: Bedevaartskerk a/d Rik
YK: Pater Y. Konchenko sdb
HS: Pastoor H. Smulders
RW: Pastor R. Winkelhuis
SL: diaken S. Lokken
WCV: Woord & Communie viering
Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van
parochieblad Pieckfijn.
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Kopijdatum voor de Zevensprong van mei
en de Pieckfijn van juni

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 24 april 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.

Agenda
(verscheen aangepast ook in Pieckfijn april editie)

12 april
14 april
16 april
18 april

15:45 uur
09:30 uur
09:00 uur
??? uur
19.00 uur
19 april 15.00 uur
19:00 uur
20 april 12:00 uur
12:30 uur
21:00 uur
21 april 09:30 uur

Palmpasenstokken versieren, parochiehuis
Kinderwoorddienst Palmpasen
Schoonmaken Bedevaartskerk
Vriendschapsmaaltijd, parochiehuis
Viering Witte Donderdag, parochiekerk
Kruisweg, Bedevaartskerk
Viering Goede Vrijdag, parochiekerk
Zegen Poolse paasmandjes
Zegen Poolse paasmandjes
Paaswake in de Bedevaartskerk
Hoogfeest van Pasen in de parochiekerk

Paaseieren zoeken
(verscheen ook in Pieckfijn april editie)

Voor alle kinderen van de basisschool zijn er
in de tuin van de parochiekerk paaseieren
verstopt. Na de viering van Eerste Paasdag
21 april, om 9.30 uur in de kerk in de
Nobelstraat gaan we met zijn allen zoeken.
Het zijn er heel veel. Vinden jullie ze
allemaal?
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Witte Donderdag – Vriendschapsmaaltijd
(verscheen ook in Pieckfijn april editie)

Op WITTE DONDERDAG 18 APRIL, zal er voorafgaande aan de
viering een Pesachmaal worden gehouden (voor jong en oud).
In onze gemeenschap beter bekend onder de naam
“vriendschapsmaaltijd”.
De traditie waarin Jezus opgroeide, “het Oude
verbond”, krijgt op die avond de link naar “het
Nieuwe verbond”.
Wij christenen zijn daar onderdeel van en staan op die
avond hierbij stil.
Een ieder van u is hiervoor uitgenodigd
Als u hieraan deel wilt nemen, kunt u zich opgeven bij
Sabine Kneefel telefoonnummer: 0181-461173 of per
email, sabinekneefel@gmail.com o.v.v:
“vriendschapsmaaltijd”
De maaltijd vangt om 17:15 uur aan in het parochiehuis.
De avondviering vangt om 19:00 uur aan.
Een vrijwillige bijdrage zou gewenst zijn i.v.m. de onkosten.

Kerkschoonmaak Bedevaartskerk 16 APRIL
(verscheen ook in Pieckfijn april editie)

De Carnaval is voorbij
En Pasen komt naderbij
Maar beste mensen
We hebben nog wat te wensen
We gaan Pasen vieren in de Bedevaartkerk
Dat verreist nog even wat werk
Dus kom de kerk in orde maken
Om zo in de paassfeer te geraken
Hou die datum vrij
En kom gewoon blij
Helpen op die dag vanaf 09.00 uur
Geef je op bij Johan, Ilse, Thea of Miep
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Poolse paasmandjes
(verscheen ook in Pieckfijn april editie)

In Polen is het de gewoonte om op de zaterdag voor Pasen een mandje
met voedsel aan te dragen naar de kerk voor de zegen. In Brielle bieden
we Poolse mensen (en natuurlijk ook Nederlanders die bij dit gebruik
willen aansluiten) de mogelijkheid om een paasmandje te laten zegenen.
Op zaterdag 20 april in de parochiekerk in Brielle zal er om 12.00 en om
12.30 uur een zegen worden gegeven door Pater Y. Konchenko in het
Pools.
In het mandje kunt u spullen doen als brood, boter, worst, eieren, peper,
zout en cake. Deze voedingsmiddelen symboliseren een onderdeel van
het verhaal van de wederopstanding van Jezus. Naar eigen smaak kunt u
het mandje aanvullen en versieren.
Na de zegen neemt u het mandje mee naar huis om tijdens het paasontbijt
(of de paaslunch) uit te delen en op te eten. Kent u iemand in uw
omgeving die Pools is?; vertel hen over deze mogelijkheid. Dat zullen ze
zeker op prijs stellen.

Verslag 10age7: Duurzaam Bezig
(verschijnt ingekort ook in Pieckfijn Pasen/mei editie)

Duurzaam dit duurzaam dat iets anders hoor je niet tegenwoordig. Wij
zijn er met de jongeren ook ingedoken als thema avond. Met dikke trui
aan kwam iedereen binnen, want we hadden aangekondigd dat de
verwarming uit zou blijven. Na een lied begonnen we met een stevige
warming up, zodat de spieren lekker los zouden
komen en we aan de quiz konden beginnen. Een
quiz met pittige vragen. Bijvoorbeeld of waterdamp
het broeikaseffect verhoogd (ja dus). Hoeveel
haaien worden er per seconde gedood? Dit blijken
er 4,75 te zijn; ongelooflijk! hoe groot gemiddeld
de footprint (CO2 uitstoot) per gezin is? Dat blijkt
veel hoger dan een gemiddeld melkveebedrijf die de
zwarte Piet krijgen toegeschoven als milieuvervuilend! Hoe lang duurt
het voordat een rubber elastiekje is verteerd? En ga zo maar door. Voor
ieder goed antwoord mocht per team een elektrisch apparaat (op papier)
voor worden uitgeschakeld. Het team met het minste energie verbruik
was aan het eind de winnaar. Leerzaam en leuk was dit.Het vervolg was
6

dat we aan de hand van psalm 8 zijn gaan kijken of er in de Bijbel
duidelijke richtlijnen staan hoe we met de zorg voor de aarde moeten
omgaan. We hebben o.a. door de ogen van een journalist, visser, chirurg
en een weerman de jongeren zich in de tekst laten verdiepen. Dit was
leerzaam en leuk. Een toepasselijk lied hebben we gezongen over dat
God de wereld in zijn handen heeft als een speelbal en zou kunnen
knijpen als Hij wou, maar dat toch niet doet, Hij zegent iedereen, laat het
regenen voor de goede en de slechte mensen. De mensen maken er een
potje van, maar toch geeft Hij zijn zegen! We krijgen keer op keer de
kans om verandering in ons gedrag aan te brengen en ons te verwonderen
als een kind over Zijn schepping. Niet mee wachten, maar vandaag nog
mee beginnen, iedereen kan daar zijn verantwoordelijkheid in nemen en
dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn of kapitalen kosten. Als een soort
van excursie zijn we te gast gevraagd op een duurzaam melkveebedrijf
die tijdens Kom in de kas open dag houdt. Hier gingen de jongeren graag
op in.

Herhaling: Nieuwe procedure opgave 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.
Misintenties direct voorafgaande aan de viering worden niet meer
geaccepteerd. Reden hiervoor is dat er geen courante kas is meer is, dus
de gebruikelijke contante betaling kan niet meer worden geaccepteerd.
De Beheercommissie Brielle

Laatste nieuws via sociale media en mailing:
wijziging facebook pagina
Zoals u inmiddels meerdere keren op deze plaats heeft kunnen lezen,
maakt onze Kerk gebruik van mailing, twitter en facebook om nieuws en
evenmenten onder uw aandacht te brengen.
Sinds vorige maand is onze opzet van facebook (Rkkerk Brielle)
gewijzigd. Wij hebben nu een pagina die kunt volgen en “leuk” kunt
vinden. Berichten worden daarna automatisch naar U toe gestuurd. U
hoeft dus niet langer een vriendschapsverzoek te sturen.
De rest: Twitter (@rkkerkbrielle) en de mailing blijft hetzelfde.
7

De berichten hebben meestal een link waarmee u direct door kunt
klikken naar het nieuws op de website. Statistieken hebben inmiddels
laten zien dat er meer vanuit de mailing doorgeklikt wordt, dan vanuit de
social media.
Het emailadres van de website is website@rkkerk-brielle.nl. Dus
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
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.

Banneux
Ongeveer 30 kilometer vanaf Luik ligt het
Heiligdom van Banneux Notre Dame. Hier
verscheen Maria in 1933 acht maal aan
Mariëtte Beco en maakte zich bekend als de
Maagd der Armen en zij deed daar de belofte
de zieken te helpen en het lijden te komen
verlichten. Al vele jaren organiseert het
Bisdom Rotterdam mooie reizen naar dit lieflijke Maria oord
waar Maria wordt geëerd als: Moeder Gods, de Maagd der
Armen van Banneux.
Ook dit jaar organiseert het Banneux Comité van het bisdom
Rotterdam van 24-28 mei weer een mooie bedevaart reis naar
Banneux ND in de Belgische Ardennen.
Vrijdagochtend 24 mei vertrekken de bussen (waaronder ook
rolstoel/lift bussen) vanaf diverse opstapplaatsen vanuit ons
bisdom en rijden naar Soerendonk in Limburg voor een
uitgebreide lunch. Hierna rijden we door naar het Heiligdom
van Banneux.
Dagelijks hebben we met elkaar daar heel mooie vieringen
waaronder H. Eucharistie.
Deze dagen worden we begeleid door o.a. Diaken D. Vrijburg.
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Ook worden we begeleid door een arts, verpleegkundigen en
algemeen medewerkers die u op deze reis op alle mogelijke
manieren van dienst kunnen zijn als dat nodig is of als u hulp
nodig heeft en dat wenst.
Dinsdag 28 mei is er om 9.00 uur de afscheidsviering en hierna
vertrek uit Banneux.
Om 12.00 uur is er een fijn afscheidsdiner met elkaar in
Soerendonk. Hierna gaan de bussen terug naar de
opstap/afhaalplaatsen waar we later in de middag weer
arriveren
Graag nodigen wij u uit eens na te denken of deze reis
mogelijk ook iets voor u kan zijn.
Voor verdere informatie en/of opgave kunt u altijd contact met
ons opnemen.
Maar u kunt zich natuurlijk ook direct al aanmelden voor deze reis.

**Kosten voor deze volledig verzorgde reis ( 5 dagen) slechts
€ 275.- per persoon.**
(Dit is incl. de reis, overnachtingen op een mooie 2 pers.
kamer met douche en toilet, alle maaltijden, koffie/ thee en op
de heenreis een fijne lunch maaltijd en op de terugreis een
uitgebreid afscheidsdiner.)
Voor informatie en opgave:
Mw.A.P. Opstal,Westlaan 62, 2641 DN, Pijnacker. tel: 015 3693148
Dhr. Gerard de Bruijn, Polderweg 12a, 2493 ZA 's Gravenhage, tel: 070
3205872

Familieberichten
Overleden:
Dhr. Kurt Janisch uit Vierpolders, op 2 maart
Dhr. Huub Guffens uit Brielle, op 27 maart
Wij wensen de families veel sterkte met het verlies.
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Contactpersonen in de kerk HH. Martelaren van Gorcum
Abbenbroek Mevr. W. Venstra Molenstraat 18
Brielle
Mevr. I. Geurink
Reede 135
Heenvliet
Mevr. E. Dordregter Donjonstr 30
Oostvoorne Dhr. W.v.Tiggelhoven Valkenlaan 33
Rockanje
Mevr. M. Wensen Abeelstraat 6
Vierpolders Mevr. M. Janse
J. Tichelerlaan 35
Zwartewaal Mevr. L. Benne
Hollemarestraat 72

3216 BL  662 726
3232 CT  413 056
3218 VD  664 084
3233 BV  485 587
3235 VA  402 478
3237 AR  479 340
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.
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