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Z E VE N S P R O N G SEPTEMBER & OKTOBER 2017
LEVEN ZOALS JEZUS
Eigenlijk leeft een mens van weinige maar heel diepe gedachten. Je kunt
veel studeren, je kunt veel lezen, je kunt veel weten, maar daar leef je
niet van. Leven doe je alleen van enkele diepe gedachten, die je
grondhouding bepalen. Zo heeft Jezus ook maar van enkele gedachten
geleefd, die heel zijn grondhouding bepaalden.
Grondhouding van Jezus was vooral gedragen door deze gedachte: “Als
de graankorrel niet sterft, blijft hij alleen, als hij weet te sterven, brengt
hij honderdvoudige vrucht voort”. Deze gedachte komt bij Jezus in
verschillende bewoordingen terug, bijvoorbeeld in het Evangelie volgens
Mattheus 16, 24-27: “Wie zijn leven verliest, zal het redden, wie zijn
leven wil vasthouden, zal het verliezen”.
Dat is het eerste kenmerk van het leven van Jezus. Hij heeft zijn leven
willen geven voor de anderen. Jezus heeft nooit voor zichzelf geleefd,
maar altijd ten bate van de anderen. Hij heeft zich ingezet voor het geluk
van anderen ten koste van zich zelf.
Dit is ook het criterium dat Jezus vooropstelt om zijn leerling te kunnen
zijn: Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven voor de
anderen.
Een tweede kenmerk van de levenshouding van Jezus is, dat Hij nooit
terugschrok om het leed van de anderen te delen. Hij houdt zich heel
bewust bezig met de uitgestotenen van de maatschappij, daarom wordt
Hij zelf ook uitgestoten en buiten de stad aan een kruis opgehangen. Had
Jezus de partij gekozen van de rijken en de machtigen, dan had Hij ook
kunnen delen in hun rijkdom en macht, maar Jezus heeft zich door deze
menselijke overwegingen niet laten leiden. Dat is de wet van de
graankorrel: als je leven wil wekken in de maatschappij, dan zal het zijn
ten koste van je eigen leven; als je wil opkomen voor de armen en
rechtelozen, dan zul je zelf je rechten moeten prijsgeven. Als je niets van
je leven wilt prijsgeven, kun je geen leerling van Jezus zijn.
Het derde kenmerk van Jezus' levenshouding is zijn trouw aan de wil van
zijn Vader en zijn rotsvast vertrouwen op God. Hij heeft zich altijd laten
leiden door wat God wil. Toen Petrus Hem van de weg naar Jeruzalem
daarvan wilde afbrengen, zag Jezus in Petrus de satan, die Hem wilde
beletten de weg te gaan van Gods wil tot het uiterste. De wil van zijn
Vader, dat was zijn voedsel.
Wie zijn leven zo, volgens Gods wil, aan de anderen schenkt, deelt in het
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onvergankelijk leven van God. Ook al voelde Jezus zich in zijn sterven
van God verlaten, Hij vertrouwde zich toch toe aan zijn Vader, in de
zekerheid dat God trouw zal zijn en het laatste woord van God niet de
dood, maar het leven is.
Wij staan aan het begin van het kerkelijke seizoen en wat hebben wij
nodig om goed en sterk door het niet alleen dit seizoen te gaan, maar
door alle seizoenen van ons leven? Eigenlijk het enige: leven zoals Jezus.
En leven zoals Jezus wil dan zeggen, je bekleden met Christus en
weigeren het kleed van de hebzucht de dragen; wil zeggen je wapenen
met Christus en weigeren wapens te smeden die onrecht in stand houden;
wil zeggen je voeden met Christus door van harte de wil van de Vader te
vervullen en weigeren de weg van gemakzucht te bewandelen.
Je bekleden met Christus wil zeggen samen met Hem de weg gaan van
kruis en lijden om zo in Hem het eeuwige leven te vinden.
Pater Jouri Konchenko
BEDANKT BESTE PAROCHIANEN
Nog vandaag kijk ik met veel plezier terug naar mijn afscheidsviering op
9 juli, die ik met velen van u samen heb gevierd. Het was fijn in gebed te
zijn samen met mijn collega`s.
Het bestuur wil ik bedanken dat zij het afscheid mogelijk hebben
gemaakt en ondersteund. Op het eind van de viering heeft mevrouw M.
Vonk prachtige woorden tot me gericht en het Antilliaanse koor heeft de
viering grandioos ondersteund.
In zijn geheel was het een prachtig feest, waarop ik met voldoening terug
kijk. Ik wil iedereen bedanken, die aan deze dag meegewerkt heeft.
Na afloop van de Eucharistieviering was er onder genot van een kop
koffie en een glaasje wijn gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.
Veel mooi gesproken woorden en hartelijkheid heb ik van u vernomen.
Nog voor de officiële afscheidsdag en ook daarna heb ik veel attenties
ontvangen. Ik kreeg veel geschenken. Het door u ingezamelde geld in de
vorm van een cheque en van het parochiebestuur een blijvende
herinnering aan deze dag: een prachtig koffiezetapparaat.
Dit had ik echt niet verwacht! Bedankt hiervoor! En zoals ik op het eind
van de viering al zei: “ik zie u graag in mijn nieuwe parochie”, al is het
voor een kop koffie. Ik ben makkelijk te vinden, want ik ga in de pastorie
in Bleiswijk wonen.
God zegenen u allen.
Pastoor S. Bladowski
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AFSCHEID PASTOOR BLADOWSKI
Pastoor Bladowski heeft in Hoogvliet, vlak voor de zomervakantie, een
afscheid gehad van de parochie. Een paar weken later ging hij voor de
laatste keer voor in een dienst in Brielle. Dit wilden we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Er is geld ingezameld en er is een beeldje
aan hem aangeboden als blijvende herinnering aan
zijn tijd in Brielle. Verder werd er muziek gespeeld,
een zelfgeschreven gedicht voorgelezen en een lied
gezongen ter ere van hem. Dit kwam voor de
pastoor nogal onverwachts, maar hij genoot volop
van alle moeite die we met zijn allen speciaal voor
zijn afscheid hebben gedaan.
We willen hem bedanken voor al zijn inzet de
afgelopen jaren en wensen hem een fijne nieuwe
werkplek in Nootdorp en omgeving.
Ilse Niks
VAN DE PASTORAATSGROEP
We zijn blij dat Thea van der Molen zich aangemeld heeft om mee te
gaan draaien in de Pastoraatsgroep. Dat is een goede zaak, maar twee
personen in deze groep is nog geen vetpot, dus…. mocht u denken, hé,
dat kan ik ook wel eens doen of ik wil wel informatie wat het allemaal
inhoudt, neem dan gerust contact op met Miep Hink.
Het is in ieder geval zo, dat de Pastoraatsgroep de verbinding vormt
tussen het Pastorale Team en de andere kerkleden. Het is boeiend werk,
niet altijd gemakkelijk, maar wat is in het leven nou wel gemakkelijk.
Dus mensen, wij houden ons graag aanbevolen.
KLEDINGINZAMELING IN DE PAROCHIE
Op zaterdag 30 september vindt de inzameling van
Sam’s Kledingcode voor Mensen in Nood weer
plaats. U kunt van 10 tot 12 uur uw goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven in:
Brielle
Fam. Teuben, Hinder 28
Heenvliet
Het Brandpunt, Branderf 3
Oostvoorne Kerk van de prot. Gem. Kerkplein 1
Rockanje Welkomkerk, Hoogvlietlaan 23
Tinte
Verenigingsgebouw, Strypsedijk 50
Zuidland Voorm. Verenigingsgebouw, Raadhuisstraat 14
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(HET) HEILIGE IN HET ZONNETJE …
Heb je weleens een engel ontmoet of gezien in je leven? Dat het voelde
of je een boodschap uit de hemel kreeg? Of dat er van bovenaf iemand
ingreep? Nu ben ik zelf een realist. Ik heb nog nooit een gevleugelde
vriend ontmoet. Alhoewel…. Ik kan mij een voorval herinneren. In zeer
dichte mist reed ik op een dag naar het oosten van het land. Ondanks de
mist werd er op de weg stevig doorgereden. Op een bepaald moment zie
ik de auto’s op de meest linkerbaan remmen. Vijftien tot twintig auto’s
botsen op elkaar. Ternauwernood weet ik een botsing te voorkomen. Ik
had echt het gevoel, dat er “een engeltje op mijn schouder” meereed.
Ja, engelen. Als je er alert op bent zie je ze overal terug, kom je ze overal
tegen. Ze zijn er soorten en maten, aartsengelen, serafijnen, cherubijnen
en beschermengelen. Ze hebben verschillende
functies, zoals boodschapper, beschermer,
aanbidder van God. Ze hebben verschillende
verschijningsvormen zoals in een lichtflits, in een
droom, een (diepe) gedachte of inspiratie, een
onverwachte ontmoeting met een voor jou
onbekend persoon. Meestal worden ze afgebeeld
met twee of meerdere vleugels, als om te
benadrukken, dat zij zich tussen hemel en aarde
bewegen. Ze kunnen omhoog gaan. Toch blijft een engel voor ons iets
ongrijpbaars, een beetje vreemd wezen. We proberen hen in beelden te
vangen. In onze kerk vind je aan weerszijden van het hoofdaltaar beelden
van engelen. En ook in de plafondschildering boven het hoofdaltaar vind
je ze terug. Op de reliekschrijn in de bedevaartkerk zijn er zelfs twaalf
afgebeeld, ieder voorzien van zes vleugels zogenaamde serafijnen.
Door de eeuwen heen hebben engelen hun populariteit behouden, omdat
ze volgens Anselm Grün op hun manier Gods goedheid weergeven. Hij
zegt hier over: “Engelen vormen niet de kern van het geloof. Maar ze
geven toch het beeld van een menslievende God, die ons zijn engelen
stuurt om ons te begeleiden.”
Een gangbare zegswijze over engelen is, dat “mensen een engel kunnen
zijn”. Over moeder Theresa van Calcutta werd wel gezegd, dat zij als een
engel zo goed was voor de armen.
In de bijbel worden engelen op verschillende plaatsen genoemd. We
kennen allen het verhaal uit het Lucasevangelie over de boodschap van
de engel Gabriël aan Maria. Op 29 september vieren we het feest van de
aartsengelen, H. Michaël (wie is als God?), de H. Gabriël (God is mijn
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sterkte) en de H. Rafaël (God geneest). Overigens typerend, dat de
betekenis van deze namen verwijzen naar God.
Enkele dagen later, op 2 oktober, het feest van de H. Engelbewaarders.
Onze kerk zegt over hen: “Vanaf de kinderjaren tot de dood is het
menselijk leven omringd door de bescherming en voorspraak van de
engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem
als een behoeder en herder naar het leven te leiden.” (art. 336). Zo aan
het begin van ons parochiejaar mogen we ons gesteund weten door
hulp/helpers van “boven”.
Henk Lugtenburg
Spreuk van de maand
In het verlengde van het bovenstaande heb ik voor de komende maanden
de volgende spreuk:
Ooit weleens een engel ontmoet? Kijk in de spiegel.
Ook jij kunt die engel zijn.
SAMEN IN ZIJN NAAM
We willen iedereen van harte uitnodigen voor de viering voor Jong en
Oud op 10 september om 9.30 uur in de parochiekerk, Nobelstraat 22 in
Brielle. 'Samen in zijn naam' is het thema van deze keer. Jezus legt ons
uit hoe wij
een gemeenschap kunnen zijn zoals Hij bedoeld heeft. Hij leert ons ruzies op te lossen
en verzekert ons, dat waar zij samenkomen in
Zijn naam, we Hem kunnen blijven
ontmoeten. De voorbereiding voor deze
viering is op zaterdag 9 september van 13.30
tot 15.00 uur in het parochiehuis. Alle
kinderen en hun ouders zijn uitgenodigd om
dan te komen praten, na te denken en te
zingen over dit onderwerp. We hopen u allemaal weer te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Aryanna en Ilse
WOORD VAN LEVEN
Op maandag 9 oktober is er weer gelegenheid om rond het Woord van
Leven bij elkaar te komen en wel om 20.00 uur in het parochiehuis in
Brielle. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, neem dan even
contact met mij op.  41 69 95 of e-mail: henk.lugtenburg@planet.nl
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TIJDEN, PLAATSEN, INTENTIES, VOORGANGERS SEPTEMBER
1. 10.00 Ommeloop
Eerste vrijdagviering
3. 9.30 Brielle
(DB) Jan en Carlo Kösters, Leo Strik
Jopie Grootscholten
10. 9.30 Brielle
(WF) Remco Hartlief
17. 10.00 Oecumenische viering in St.Catharijnekerk.
Geen viering de Nobelstraat
24. 11.00 Hoogvliet
Opening van het Parochie Jaar
TIJDEN, PLAATSEN, INTENTIES, VOORGANGERS

1. 9.30 Brielle

OKTOBER

(YK)

Marja Moll, Jan en Carlo Kösters
Jopie Grootscholten
6. 10.00 Ommeloop
Eerste vrijdagviering
8. 9.30 Brielle (HS)
Pater Chris Odijk, Pastor Hans Vergeer
15. 9.30 Brielle (YK)
Overleden parochianen
22. 9.30 Brielle (HS)
Voor zieken uit onze geloofsgemeenschap
29. 9.30 Brielle (W&C) Elisabeth Oostrijck
Voorgangers
DB: pastor D. Bühler WF: pastoor W. Froger
YK: pater Y. Konchenko HS: pastoor H. Smulders W&C: Woord- &
Communieviering
AGENDA SEPTEMBER

8. 19.00
17. 10.00
24. 11.00

16 t/m 24
24. 15.30

Start seizoen 10Age7
Oecumenische Viering Catharijnekerk.
Geen viering in de kerk in de Nobelstraat
Opening Parochie jaar door het Pastorale Team in de
Maria en Johannes Kerk in Hoogvliet, Parelvisstr. 131
Geen viering in de kerk in de Nobelstraat
Extra collecte Vredesweek
Viering met en voor verstandelijk gehandicapten in de
Kern, Eikenlaan 2 in Spijkenisse

AGENDA OKTOBER

8. 9.30
Collecte Wereldmissiedag van de kinderen
9. 20.00
Woord van Leven Avond, Brielle Nobelstraat
18. 10.00
Sluiting kopij Zevensprong voor november
22. 9.30
Missiezondag. Collecte voor Burkino Faso
4. & 11. & 18. & 25. 9.00 Rozenkransgebed in kerk Nobelstraat
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CURSUS: IN GELOOF GROEIEN
De cursus is bedoeld voor u als u interesse heeft om katholiek te worden,
dan wel als u al katholiek bent, maar u wilt de basis van het katholieke
geloof bijscholen of vernieuwen.
Elk jaar zijn er mensen die katholiek willen worden. Sommige zijn al
gedoopt, anderen zijn nog geen christen. In onze parochie wordt een
cursus gegeven, die de basis legt van het rooms-katholieke geloof.
De cursus loopt van september 2017 tot aan de Goede Week in 2018. In
de Paasnacht zullen de cursisten, catechumenen genaamd, opgenomen
worden in de katholieke kerk en kunnen ze de sacramenten van de H.
Doop, de 1ste H. Communie en het H. Vormsel ontvangen.
Ook zijn er in onze parochie mensen, die al katholiek zijn, maar bij wie
de basiskennis wat vervaagd is of die nooit een goede basiscursus
gevolgd hebben.
In de cursus komt aan bod:
 De Bijbel  Verschillende vormen van bidden en spiritualiteit, zodat
u gaandeweg de cursus kunt ontdekken welke vorm van spiritualiteit bij
u persoonlijk past.  Kerkgeschiedenis  Het kerkelijk jaar  De
sacramenten
 Het vieren van de liturgie
 De geloofsbelijdenis
 Heiligen
De opzet van een cursusavond: ⇒ Openen met een vorm van bidden en
spiritualiteit. Dit kan zijn close reading, Taizé gebedsdienst, rozenkrans
bidden, stiltemeditatie, bidden rond een liedtekst. ⇒ Theorie
⇒ Uitwisseling in kleine groepjes met vragen ⇒ Afsluiten met gebed
De cursus is zo ingericht dat we als groep samen op weg gaan om zo te
groeien in geloof.
Cursusdata: donderdagavonden van 20.00 – 22.00 uur op: 7 september,
28 september, 19 oktober, 9 november, 30 november, 14 december, 18
januari, 8 februari, 1 maart en 22 maart. Plaats: Rhoon.
Kosten: € 30,00
Voor informatie of inschrijven kunt u mailen naar
mw. Boender: els_boender@online.nl of  06-50635357.
NOODTELEFOON PAROCHIE NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN
Het noodtelefoonnummer, 06-3097-5817, is uitsluitend voor
Ziekenzalving en afspraken voor een uitvaart. Dit nummer is bereikbaar
tussen 8.00 – 22.00 uur. Als niet direct opgenomen wordt: spreek dan uw
naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur
terug te bellen.
Het Pastorale Team
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden
Op 28 juni is overleden Teunis Bubberman op de leeftijd van 60 jaar.
Teunis woonde in de Plantage. De crematieplechtigheid vond 5 juli
plaats in Spijkenisse. Wij bidden dat Teunis mag rusten in Vrede en
wensen zijn familie sterkte toe.
Op 28 juli is overleden Anna Potters- Schenkels in de leeftijd van 79 jaar.
Overeenkomstig haar wens heeft de crematieplechtigheid in besloten
kring plaats gehad. Wij wensen de familie sterkte en bidden dat zij
eeuwig mag wonen in Gods hemel.
BERICHT VAN/VOOR ONZE ZIEKEN
Jan Wesseling heeft een zware darmoperatie ondergaan. Laat ons hopen,
dat de ingreep goed verloopt. Hij ligt in Dirksland, Stationsweg 22, 3247
BW Dirksland.
Met mevrouw Beniest gaat het goed. Ze kan haar arm niet meer helemaal
naar boven krijgen, maar ze kan zichzelf weer aan- en uitkleden.
nog steeds in De Vier Ambachten in Spijkenisse. De familie hoopt, dat ze
daar kan blijven totdat ze overgeplaatst wordt naar het Gasthuis; naar
huis gaan is geen optie meer. Maar ze heeft het daar goed naar haar zin
en is elke dag buiten voor een wandelingetje.
Ans Foet is weer gevallen en heeft haar bovenarm gebroken. Ans kan
daaraan niet geopereerd worden, dus het moet met rust genezen. Ze
verblijft in het Gasthuis, Slagveld 37, 3231 AP Brielle.
Voor een hartinfarct is Jeanne Zwinkels opgenomen in het ziekenhuis in
Schiedam. Het adres daarvan is: Smeetsland Verpleeghuis, Pietersdijk 60
te 3079 TD Rotterdam.
GEZAMENLIJKE MAALTIJD
Eet u vaak alleen? De kinderen van de vormselgroep van dit jaar willen u
uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond 7 oktober
om 16.30 uur. U kunt zich aanmelden op het inschrijfformulier dat achter
in de kerk ligt, een mail sturen naar jongenoudbrielle@gmail.com of
mondeling bij Ilse Niks.
Als het voor u lastig is om naar het parochiehuis te komen, dan komen
we u met de auto halen en brengen we u weer thuis. We hopen u bij ons
aan tafel te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
De Vormelingengroep van 2017
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Naar aanleiding van de Aktie Kerk
Balans 2017 enkele cijfers. Er zijn 262
reacties teruggekregen van parochianen,
die een toezegging doen. Er zijn veel
meer adressen bezocht, maar slechts 262 hebben uiteindelijk gereageerd.
In het totale bestand zijn 575 parochianen voor de AKB opgenomen. De
eerlijkheid gebied te zeggen, dat van die 575 er 123 te boek staan als
“afvoeren van de AKB”.
Van de 452 (575 minus de 123) parochianen zijn 262 toezeggingen
ontvangen, een percentage van 58%.
Van de andere 42% is nog geen terugkoppeling ontvangen.
Hoe zien die 262 reacties/toezeggingen eruit?
Van deze groep gaan 196 hetzelfde doneren als in 2016.
52 parochianen gaan meer doneren dan in 2016; een toename van €
3189.
14 parochianen gaan minder doneren of stoppen met de AKB bijdrage;
totaal € 2.150 minder.
Als u nog niet heeft gereageerd op de KerkBalans 2017 verzoeken wij u
vriendelijk alsnog contact te maken met de penningmeester, J. Hoogstad,
van de kerk van de Martelaren van Gorcum.
Uw Beheercommissie
GODS CADEAU: WAT DOE JE ERMEE?
Op 8 oktober is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst. Ze gaan met
de begeleiding mee naar het parochiehuis om het
evangelie van deze week uitgelegd te krijgen.
Jezus vertelt het verhaal van de wijngaardeniers
die niet wilden delen. Wat bedoelt Hij hiermee?
Delen wij zelf eigenlijk wel onze spullen? En
delen we ons geloof?
We hopen, dat er veel kinderen met ons hierover mee willen denken.
Met vriendelijke groet,
Ingrid en Paula
LEZING: GEWELD OF GESPREK?
Zaterdag 23 september spreekt drs. Arno Brok, commissaris van de
Koning in Friesland, in het Bedevaartsoord Brielle tijdens de derde
'Brielle Lezing'. De Brielle Lezing is een initiatief van de
Bisschoppelijke Brielse Commissie en dient ter afsluiting van het
bedevaartseizoen van de Bedevaartskerk de HH. Martelaren van
Gorcum.
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De lezing en gespreksronde begint om 14.00 uur. Om 15.30 volgt een
vespers en om 16.00 is het formele gedeelte ten einde.
U bent van harte welkom bij deze lezing.
VORMSEL
Op zondag 5 november heeft het Vormsel
plaats. Onze bisschop dient dit sacrament toe in
de Willibrorduskerk te Rhoon. Uit Brielle
hebben zich tot nu toe drie kinderen hiervoor
aangemeld. Zij gaan in de maanden september
en oktober elke zaterdagmiddag met elkaar de
voorbereiding doen. U kunt hun weg
ook volgen. Elke week kunt u op het prikbord achter in de kerk lezen
wat er besproken en gedaan wordt.
GEZOCHT: ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
Wij zoeken versterking voor de Commissie
Kerkdiensten Verstandelijk Beperkten.
De commissie verzorgt 6 keer per jaar voor verstandelijk beperkten op Voorne Putten en Rozenburg laagdrempelige kerkdiensten. De diensten zijn vrolijk en
gezellig. De doelgroep zorgt zelf voor een fijne
sfeer en is dankbaar, dat deze diensten speciaal voor
hen worden georganiseerd.
Wij hebben versterking nodig. Lijkt het u leuk om de diensten voor te
bereiden? Meldt u zich dan gerust aan. Hebt u meer talent voor
financiën? Dan zijn we daar ook erg blij mee. Bent u een echte
coördinator en regelt u graag “de lopende zaken”, dan is er plaats voor u!
U bent ook van harte welkom als u graag notuleert en overig secretarieel
werk doet. Kortom, uw talent kunt u bij ons kwijt!
Een eenvoudige club mensen, die een bijzondere groep gelovigen wil
laten genieten van het evangelie op zondagmiddag.
Voor meer informatie: zie onze website: www.ckvb.nl
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op
met Arnold Zevenbergen  06-23395382
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VLIJT VOOR BARMHARTIGHEID: DE ‘BREICLUB’
Zoals u wellicht weet wordt er nog steeds gebreid en gehaakt binnen de
parochie. Lapjes van 18x18cm om dekentjes van te maken, truitjes,
sokjes, sjaals eigenlijk van alles. Mocht u ook geïnteresseerd zijn dan
kunt u mee helpen en achter in de kerk of bij de parochiewacht uw werk
inleveren. Ook materiaal is welkom of donaties. De handwerken worden
over verschillende stichtingen verdeeld al naar gelang het gemaakte.
Momenteel breien en haken we voor Roemenië en Albanië en zijn er ook
‘restanten’ die gebruikt worden voor de schoenendoosactie.
Eenmaal per maand komen we in het parochiehuis bij elkaar en breien en
haken dan gezamenlijk, wat ook goed is voor de contacten,
laagdrempelig en o zo gezellig. Mocht u eens willen komen dan bent u
met óf zonder handwerkje van harte welkom, want een praatje en een
kopje koffie is er voor iedereen. Eerst volgende keer donderdag 14
september vanaf 10.00 uur en daarna donderdag 12 oktober.
10AGE7: TWEEDE LUSTRUM
De vakantie zit er weer op. Sommige jongeren hebben examen gedaan en
beginnen aan een nieuwe school of studentenleven. Anderen gaan het
examenjaar in of buffelen nog even verder daar waar ze gebleven zijn of
klimmen een jaar verder. We hopen dat we ze met onze bijeenkomsten
van 10age7 waardevolle vulling hebben meegegeven voor hun
levensreis: op naar de volwassenheid en verder.
Dit jaar bestaan we als jongerengroep 10 jaar. Een tijd waar we dankbaar
op kunnen terugkijken, ook als gemeenschap zijnde. Met hulp van alle
kanten zijn er in Polen twee speelplekken voor kansarme jeugd
gerealiseerd, hebben we door koffieconcerten en andere acties diverse
diaconale projecten kunnen ondersteunen, zoals in Sierra Leone, Haïti,
Gambia, Nepal en Ghana.
Op 8 september begint het nieuwe seizoen; hopelijk gaan we weer
diaconaal aan de slag en wilt u daarbij ondersteunen en bemoedigen.
Materiaal en gebed zijn nodig om alles te doen laten slagen en uw
aanwezigheid en ondersteuning voor activiteiten binnen de gemeenschap
stellen we zeer op prijs. Maar zonder enthousiaste jongeren en leiding
beginnen we niets! Kortom: als gemeenschap hebben we elkaar nodig!
In oktober hopen we in Banneux te kunnen helpen, in november bij de
schoenendozenactie en tijdens een viering Jong en Oud. We houden u op
de hoogte via de Zevensprong.
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ACTIE SCHOENENDOOS
Wat is dat? Helaas zijn er wereldwijd nog kinderen die niet naar school
kunnen, omdat ze daar te arm voor zijn. Vaak moeten ze als basis zelf
drie schriften, drie pennen, drie tekenpotloden en een setje kleurtjes, gum
en slijpsteen hebben om naar school te mógen; maar betalen kunnen ze
dit niet. De schoenendoosactie zorgt jaarlijks dat dit voor duizenden
kinderen geen drempel hoeft te zijn om onderwijs te kunnen krijgen. Zij
stoppen deze basisbehoeften in een schoenendoos aangevuld met een
(linnen) tasje, 2 tandenborstels, tandpasta, zeep en shampoo.
Voor veel kinderen is deze schoenendoos het enige cadeau wat ze in hun
leven krijgen en daarom wordt er (als er plek is) een spelletje, speeltjes,
knuffeltje, knutselmateriaal(gekleurd papier) wanten en muts(voor koude
gebieden), sokken, T-shirtje, 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.
Al enkele jaren gaan we met de jongeren van 10age7 één avond helpen
in Zuidland als de schoenendoosactie plaatsheeft om dozen klaar te
maken voor verzending.
De restantlapjes van de ‘breiclub’ daar worden etuitjes van gemaakt, die
in die dozen mee kunnen (afgelopen jaar ruim 200).
Het hele jaar wordt daar van alles voorbereid om in twee weken tijd
18.000 schoenendozen gereed te maken voor vertrek.
Nu zult u zich afvragen wat kan ik doen?
Hebt u poppen, kleine knuffeltjes, wanten, sjaals, mutsen, kleine
speeltjes en schoolmateriaal over: lever dat dan in. Achter in de kerk
staat een krat of geef het af bij de parochiewacht. U mag ook een
schoenendoos (versieren) vullen en dan graag met 5 euro voor de
verzending afleveren.
Meer informatie: kijk op de site www.actie4kids.nl of bel 06-15286157.
10age7 zal zorgen dat de spullen in Zuidland komen. Dank voor uw
hulp.

Op 22 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze blik in het bijzonder
op Burkina Faso. Missio steunt de zusters en de catechistenfamilies; zij vangen
meisjes opvangen evenals de van hekserij beschuldigde vrouwen en kinderen en
jongeren, die werken in de illegale goudmijnbouw. Geef in de collecte op
Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v.
Missio te Den Haag.
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Kleurplaat voor de jeugd

Engelen. Uit mijn jeugd herinner ik mij het volgende rijmpje, dat ik
samen met mijn broers en zussen bad voor het naar bed gaan.
’s Avonds als ik slapen ga
Kijken mij veertien engeltjes na:
Twee aan mijn rechterzij,
Twee aan mijn linkerzij,
Twee aan mijn hoofdeind
Twee aan mijn voeteneind
Twee die mij dekken,
Twee die mij wekken,
Twee die mij wijzen
Naar het hemels paradijze.’
Henk Lugtenburg
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Oecumenische viering
Op 17 september is de viering in de St-Catharijne Kerk om 10.00 uur.
In deze Vredesdienst zal pastor Fred Wijnen voorgaan, en zal het St.
Cecilia Kerkkoor medewerking verlenen o.l.v. Willem Chr. Meyboom.
Het thema van deze dienst is : De kracht van de verbeelding. De kracht
van de verbeelding is enorm. Het stelt ons in staat om te zien wat er niet
is. Het maakt mensen tot visionairs en tot fantasten. Het geeft mensen de
kans in uitzichtloze situaties een voorstelling te maken van een wereld
die vreedzaam en rechtvaardig is. De kracht van verbeelding is bron
van hoop en desillusie.
Weet U welkom
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Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Vieringen

Kerken

Wo 10.00
Za 19.00
Zo 11.30

Parochiekerk “Antonius van Padua”
Opzoomerlaan 110 3221 AP Hellevoetsluis
www.antoniusvanpadua.com
 0181 – 312 574. E-mail: pastorie@antoniusvanpadua.com

Ma 10.00
Do 10.00
Zo 9.30

Parochiekerk “Maria en Johannes onder het Kruis”
Parelvissersstraat 131 3194 JL Hoogvliet
www.mariakerk-hoogvliet.nl
 010 – 472 3115 E-mail: Mariakerk@rkk-hoogvliet.nl

Vr 10.00
Zo 11.00

Parochiekerk “Sint Willibrordus”
Dorpsdijk 236 3161 CJ Rhoon
www.willibrordusrhoon.nl
 010 – 501 5284 E-mail: Willibrordus@kpnplanet.nl

Di 10.00
Za 19.00

Parochiekerk “Sint Jozef”
Jan Tooropstraat 3-5 3181 HE Rozenburg
www.jozef-rozenburg.nl
Secretariaat Ruysdaelstraat 105 3181 HN Rozenburg
Open maandag t/m donderdag 9.00 - 11.00
 0181 – 213 338 E-mail: jozefpar@zonnet.nl

Za 19.00
Zo 10.30

Parochiekerk “Felicitas“
Hekelingseweg 15 3206 LA Spijkenisse
www.felicitas.nl
 0181 – 638 109 E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl

CONTACTPERSONEN IN DE PAROCHIE MARTELAREN VAN GORCUM

Abbenbroek Mevr. W. Venstra Molenstraat 18
Brielle
Mevr. I. Geurink
Reede 135
Heenvliet
Mevr. E. Dordregter Donjomnstr 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

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.

KERKDIENSTEN EN TIJDEN
SEPTEMBER en OKTOBER 2017
BRIELLE Parochiekerk, Nobelstraat 24
OP zondagmorgen: 9.30 uur,
behalve op 17 en 24 september
OMMELOOP 1 september en 6 oktober: 10 uur
Eerste vrijdagvieringen
_______________________________________________________________________________

BIJZONDERE VIERINGEN

Zondag 17 september: 10 uur
Oecumenische viering in St-Catharijnekerk

Zondag 24 september

Opening Kerkelijk Jaar
Om 11 uur in de Maria en Johannes
onder het Kruiskerk te Hoogvliet,
Parelvissersstraat 131
Voorgangers pater Konchenko en pastor Bühler

* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
Hellevoetsluis
Opzoomerlaan 108
Elke zondagmorgen:
11.30 uur
Elke woensdag:
10.00 uur.
Op werkdagen tijdens de parochiewacht van 9.30
- 11.30 u. gelegenheid tot stil gebed na aanbellen
bij de pastorie naast de kerk.

