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Betaling misintenties per bank of contant.
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
Pater

H. Smulders
pastoor_smulders@rk-npg.nl
J. Konchenko sdb Jan van Almondeweg 63
3176 VA Poortugaal
06-4514 4377
S. Lokken
diakensteef@gmail.com

Diaken

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. Th. van der Molen
(01810 479 327
mw. I. Niks

Beheercommissie
Voorzitter
vacant
Secretaris (wnd) J. Hoogstad 06 5062 5560 secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder (wnd) J. Hoogstad
budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
Lid
L. van der Molen (0181) 479 327
Lid
H. van Niekerk (0181) 482 717
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
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

(0181) 402 528

Beheer kerkhof: (wnd) J. Hoogstad beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
De Zevensprong
Contact- en nieuwsblad RK Kerk Brielle (alleen via
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Noot van de redactie
Een aantal artikelen in deze uitgave verschijnen (mogelijk aangepast)
ook in Pieckfijn Parochienieuws maart editie.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn
De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 april. De maart
editie van de Pieckfijn verschijnt 12 maart.

Fijne viering jong en oud
Op zondag 10 februari was er een viering voor jong en oud. Iedereen die
zich geroepen voelde, was naar de kerk gekomen. Daar luisterden we
naar het verhaal waarin Simon en Andreas zich geroepen voelden. De
kinderen hadden de vrijdag ervoor nagedacht over hoe zij zich geroepen
voelden. Ze hebben zichzelf als vis gekleurd, daarop hun naam gezet en
hoe zij laten zien dat ze geroepen voelen. Sommige kinderen laten
anderen lachen met hun grapjes, anderen ruimden afval op uit de natuur
en weer anderen luisteren graag naar de Bijbelverhalen en denken daar
over na.
Samen met Bartholde op de gitaar, Yvonne op de blokfluit en het koor
op de achtergrond zongen de kinderen met hun ouders een mooi lied
over Simon en Andreas. Het was weer een fijne viering, op naar de
volgende.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Maart
1. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
3. 09:30 Brielle
(HS) Jeanne Zwinkels-Dingemans, Jaap Glas
Jan & Carlo Kösters, Jopie Grootscholten
6. 19:00 Brielle
(SL) Aswoensdag overleden parochianen
10. 09:30 Brielle
(HS) Gerard Cuppen
17. 09:30 Brielle (WCV) Jan Wesseling
24. 09:30 Brielle
(RW) Theo van der Horst
31. 09:30 Brielle
(YK) Toine Hendriks
5. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
7. 09:30 Brielle
(WCV)
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.

Kopijdatum voor de Zevensprong van april
en de Pieckfijn van mei

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 22 maart aan
redactie@rkkerk-brielle.nl

Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word (.doc of .docx) of
OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman.

Agenda
(verscheen aangepast ook in Pieckfijn maart editie)

Zaterdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

2 maart
5 maart
7 maart
8 maart
8 maart
10 maart
12 maart
13 maart
27 maart

18:30 uur
20.30 uur
09:30 uur
15:45 uur
19:30 uur
09:30 uur
20.30 uur
???
???

Viering in de Plantage
Oefenen koor
Breiclub, vlijt van Barmhartigheid
Voorbereiding viering voor jong & oud
10age7
Viering voor jong & oud
Oefenen koor
Vastenmaaltijd
Vastenmaaltijd
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Viering voor jong en oud, 10 maart
(verscheen ook in Pieckfijn maart editie)

We willen iedereen van harte uitnodigen voor de viering voor jong en
oud op zondag 10 maart om 9.30 uur in de parochiekerk.
We horen deze zondag het verhaal waarin Jezus door de woestijn trekt.
Tijdens deze tocht wordt Hij op de proef gesteld. Toch kiest Hij steeds
de weg van God. Gaan wij wel eens op weg? En worden wij dan op de
proef gesteld? Hoe kunnen wij ook kiezen voor de weg van God?
Kinderen en hun ouders kunnen op vrijdag 8 maart tussen 15:45 en 17:15
uur zich voorbereiden op deze viering. We studeren een lied in, luisteren
vast naar het evangelie, spreken daarover, bereiden de voorbeden voor en
knutselen iets. We hopen dat u en uw zoon/ dochter hier bij zullen zijn.

Verslag 10Age7: Sirkelslag
Op 1 februari deden we mee aan Sirkelslag: een online-evenement
waaraan Christelijke jongerengroepen door heel Nederland konden
meedoen. Het werd gepresenteerd via een live-Youtube uitzending
vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Opdrachten varieerden van het aankleden van iemand als Jozef met zijn
multi-kleuren jas, een quiz, het lopen van een modeshow en meer.
Er zijn vele foto’s en een video gemaakt die via de Algemene Foto
Pagina op onze website bekeken kunnen worden.
Dank zij het tomeloze
enthousiasme van onze
jongeren werd het een leuke
avond en eindigden we ergens
in de middenmoot. De vorige
keer eindigden we door
technische problemen ergens
onderaan. Volgende keer in de
top?
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Regiodag zaterdag 9 maart Biddende Moeders
Bent u een moeder, grootmoeder of hebt u gewoon een hart voor
kinderen, en denkt u dat u, uw kinderen of andere kinderen gebaat zijn
bij uw gebed, kom gerust kennismaken met de beweging: Mothers
Prayers. Of bidt u al samen, kom om elkaar te bemoedigen.
Op zaterdag 9 maart vindt de regiodag plaats bij de katedraal van
Rotterdam
Programma
- 10.00uWelkom, koffie/thee
- 10.30u Korte introductie en Mothers Prayers gebed
- Pauze
- 11.30uInleiding, uitwisseling en vragen
- 12.45uLunch (svp zelf lunchpakket meebrengen)
- 13.45u Afsluiting (aansluitend eucharistieviering)
Locatie
Pastorie Kathedraal: Mathenesserlaan 305,
3021 HK Rotterdam
Info en/of aanmelding:
Sylvia Maenhout 06-47133540 (tussen 20u-21u) en tijdens de dag
sylvia3koningen@gmail.com
mothersprayers_nl@hotmail.com
www.mothersprayers.org
Sinds vijftien jaar komen moeders uit Zuid Hollandse parochies
wekelijks bij elkaar om voor hun (klein)kinderen te bidden. Zij ervaren,
soms heel snel, soms op langere termijn, dat hun gebeden verhoord
worden; dat er veranderingen ten goede zijn, dat zijzelf problemen beter
aankunnen.
In principe is elke moeder, bewust of onbewust, een biddende moeder.
Welke moeder wil er nu niet het beste, en maakt zich niet af en toe grote
zorgen om haar kind?
Dit laatste overkwam de engelse Veronica Williams, en zij begon te
bidden voor haar kinderen en kleinkinderen. Eerst alleen, vervolgens
samen met haar schoonzuster Sandra.
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“Waar twee of meer in Mijn Naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun
midden”. Met dit citaat uit de bijbel als leidraad, alsook: “Vraagt en gij
zult verkrijgen” en vertrouwend op de Heilige Geest zijn zij van start
gegaan. Al snel voegden zich anderen bij hen en ontstonden er meer
groepen.
Zo is “Mothers Prayers” ontstaan in Engeland, in 1995, en heeft zich
vervolgens over de wereld verspreid, nu al in meer dan 100 landen. Ook
in Nederland zijn enkele groepen begonnen in 2002. “Biddende
Moeders” heeft de steun, goedkeuring en zegen van alle christelijke
denominaties en is dus zeker oecumenisch.
Gedurende de afgelopen jaren waren er veel prachtige
gebedsverhoringen: kinderen die van de drugs afkwamen, kinderen die,
na lange afwezigheid, weer terug naar huis kwamen, herstel van
gezondheid, verbetering in relaties. Ook de moeders werden gezegend en
ervoeren een grote vrede.
De spiritualiteit van “Biddende Moeders” bestaat hierin dat we onze
kinderen en onze problemen aan de Heer toevertrouwen en ze ook bij
Hem laten. We zijn immers geneigd om ons zorgen te blijven maken en
onze problemen zelf op te lossen. Die overgave is een heel leerproces.
Je hoeft niet persé fysiek moeder te zijn om mee te kunnen doen; elke
vrouw wie de jeugd ter harte gaat, gehuwd of niet, is van harte welkom.
Er zijn immers veel kinderen voor wie niemand bidt, en heeft niet elk
kind een” biddende moeder” nodig? Overigens zijn er ook Fathers
prayers groepen.
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Algemene Kerk Bijdrage
Binnenkort komen onze vrijwilligers weer bij u langs met de AKB
enveloppen. Wij hopen dat u ze hartelijk wilt ontvangen. Wij vragen u of
u ook dit jaar de gegevens in wil vullen en de retourenvelop weer aan de
vrijwilligers mee wil geven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
De Beheercommissie Brielle

Opgeven misintenties
De procedure voor het opgeven van misintenties is met directe ingang
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.
De Beheercommissie Brielle

Laatste nieuws via sociale media en mailing
Onze Brielse gemeenschap maakt net als vele anderen gebruik van
Facebook en Twitter om ieder, die dat wil, op de hoogte te houden van
actueel nieuws dat op de website wordt gepubliceerd.
Daarnaast is er de “Mededeling” mailing die hetzelfde bericht bevat als
wat er op Facebook (Rkkerk Brielle) en Twitter (@rkkerkbrielle)
gepubliceerd wordt. Uiteraard wordt er met de emailadressen discreet
omgegaan.
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?
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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
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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