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Noot van de redactie
De artikelen in deze uitgave met een * verschijnen (mogelijk aangepast)
ook in het Pieckfijn Parochienieuws editie mei. Dit is een gevolg van het
feit dat de redactionele deadlines van beide bladen samenvielen.
Aktie Kerkbalans 2018 *
In de begroting die in de vorige uitgave is gepresenteerd is helaas een
foutje geslopen bij het overnemen van de cijfers. Daarvoor onze
excuses. Dit is de correcte begroting.
De actie Kerkbalans 2018 gaat voor onze geloofsgemeenschap
binnenkort weer van start. Begin april zal bij u weer een schrijven
worden aangeboden waarin we om uw financiële steun vragen.
We hebben die financiële bijdrage hard nodig om onze kerk aan de
Nobelstraat goed te laten functioneren.
Hierbij alvast de beknopte begroting voor 2018:
RK kerk Martelaren van Gorcum te Brielle
Begroting 2018
Baten
Bijdragen parochianen
opbrengst bezittingen
Subsidies e.d.
Incidentele inkomsten
Begroot tekort

€ 60.000,00
€ 27.000,00
€ 4.250,00
€
500,00
€ 4.750,00

Lasten
Pastoraat
Onderhoud kerkelijke gebouwen
Onderhoud begraafplaats
(Energie-)kosten vieringen
Verplichte bijdragen
Administratie- en beheerkosten

€ 45.000,00
€ 27.500,00
€ 2.000,00
€ 14.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00

Mogen we dit jaar weer op u rekenen?
Namens de Werkgroep Fondsenwerving
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties April *

1. 9:30 BK

(PV)

Pasen
Kees & Sophie van Bohemen,
Overl.ouders Dingemans-de Winter,
Jopie Grootscholten
Jan & Carlo Kösters

Harry Linders
6. 10:00 Ommeloop
Eerste Vrijdagviering
8. 9:30 Brielle (HS) Jan v.d.Werff
15. 9:30 Brielle (YK/DB)1e Communie
Voor onze 1ste communicanten
22. 9:30 Brielle (WCV) Leo van der Helm
Harry Linders
29. 9:30 Brielle (HS) Voor onze zieken
*BK: Bedevaartskerk
YK: Pater Jouri Konchenko
W&C: Woord en communieviering
HS: Pastoor H. Smulders
PV: Pater PH. v. d. Veer
Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van
parochieblad Pieckfijn : web-editie en pdf
Kopij voor de digitale Zevensprong van mei 2018 en
voor Pieckfijn van juni 2018 *

Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word (.doc of .docx) of
OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman
Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage
INLEVEREN UITERLIJK DINSDAG 24 APRIL
Gedichtje van William Shakespeare *
In het kader van het jaar van het gebed zag ik dit gedichtje van William
Shakespeare :
Genade wordt verleend,
niet afgedwongen;
Zij drupt,
als zachte regen uit de hemel
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Op aarde neer,
en brengt een dubbele zegen:
Zij zegent hem die geeft
hem die ontvangt
Thea van der Molen
Verslag filmavond JESUS CHRIST SUPERSTAR *
In het kader van het Vastenactie project
Ghana Medical Support organiseerde
jongerengroep 10Age op 9 maart in een
volle Ten Have-zaal een filmavond waarbij
een verfilming van de beroemde rock-opera
(alle tekst werd gezongen) Jesus Christ
Superstar uit 1973 vertoond werd. In een
desolate omgeving met een paar ruïnes
werden de laatste dagen van Jezus getoond:
zijn intocht, het verraad door Judas Iscariot,
de overlevering door Pontius Pilatus.
Vreemde eend in de bijt was een
verschijning voor koning Herodes: niet
alleen in een anachronistisch jaren 60 decor
en kleding maar het komt ook niet voor in het lijdensverhaal. Echter, er
worden vaker aanpassingen gedaan voor verfilmingen. Na afloop werd er
voor het Vastenactieproject gecollecteerd.
Leiding van 10Age7 / Huub
Wat komt er allemaal bij kijken? *
Heeft u zich dat wel eens afgevraagd als u op zondagmorgen in de Kerk
bent?
Wat moet er allemaal gedaan worden om de Vieringen goed te laten
verlopen?
Ja, dat is heel wat, als we daar zo bij stil gaan staan.
Allereerst moet er voor een Eucharistieviering een Priester aanwezig
zijn, die daar zijn voorbereidingen voor nodig heeft.
Daarnaast heb je een koster nodig om alles goed te organiseren en klaar
te zetten wat nodig is.
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Dan is er ook een lector, die zich ook moet voorbereiden op de tekst en
niet te vergeten onze misdienaars, die hun helpende hand toesteken
tijdens de Viering.
Maar ook de W.& C.-vieringen moeten voorbereid worden en zijn er
mensen nodig die daarin kunnen voorgaan.
Verder niet te vergeten de mensen die de Vieringen Jong & Oud
voorbereiden, ook met de kinderen, de Kinderwoorddiensten, begeleiders
bij de Communicantjes en de Vormelingen. En…natuurlijk de
begeleiders van 10Age7 en de mensen van de redactie.
Dat zijn de personen en materiaal die zichtbaar aanwezig zijn, maar er
komt natuurlijk nog meer voor kijken, want alle mensen moeten
ingeroosterd worden, de materialen zoals kaarsen, hosti’s, boekjes,
bloemen komen ook niet vanzelf naar de Nobelstraat toe, die moet
allemaal besteld en bijgehouden worden.
En wat denkt u van de altaarkleden, die moeten op tijd gewassen worden
en vergeet niet de priesterkleding en kleding voor de misdienaars, dat
moet allemaal goed onderhouden worden en eventueel vernieuwd.
Er is ook wijwater nodig en wierook en….de Kerk moet
schoongehouden worden en onderhouden.
En…niet te vergeten onze trouwe koffieploeg die er iedere keer weer in
slaagt om ons te voorzien van een bakje troost of thee of limonade, met
een koekje. Ze moeten daarvoor vroeg hun bed uit om alles op tijd klaar
te hebben.
En dan is er ook nog het koor en de organist die de Vieringen muzikaal
opluistert. Daar gaat ook tijd en energie in zitten om alles in te studeren.
Misschien ben ik nog het e.e.a. vergeten, maar u ziet het, er komt heel
wat voor kijken om alles goed te laten verlopen en draaiende te houden.
Als je dat om moet gaan zetten in uurlonen, dan komt je aan een
gigantisch bedrag. Maar gelukkig hoeven we niet in geld betaald te
worden; de beloning krijgen alle vrijwilligers als alles goed verloopt en
zij de voldoening daarvan ervaren.
Maar buiten de Vieringen zijn nog meer taken die gedaan moeten
worden, maar mogelijk vragen we daar een andere keer aandacht voor.
Maar….misschien voelt u zich aangesproken en wilt u ook iets gaan
doen?
Wij zeggen, vraag het aan Johan, want die kan je de weg wijzen of aan
Thea en Miep.
De pastoraatsgroep.
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Sociale media en email (herhaling..)
De afgelopen 3 maanden is er op deze plaats aandacht besteed aan het
feit, dat onze Brielse kerk sinds enige tijd gebruik maakt van sociale
media om ieder, die dat wil, op de hoogte te houden van actueel nieuws
dat op de website wordt gepubliceerd.
Na een geslaagde proef is er nu een aanvulling: de “Mededeling”
mailing. Deze bevat hetzelfde bericht als wat er op Facebook: Rkkerk
Brielle en Twitter: twitter.com/rkkerkbrielle (@rkkerkbrielle)
gepubliceerd wordt.
Reden voor introductie van de “Mededeling” mailing is, dat er veel meer
mensen email gebruiken dan Facebook en Twitter. 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. Zo mist u geen enkele actualiteit
uit uw kerk meer.
Aanmelden voor de “Mededeling” mailing is eenvoudig: u stuurt een
email naar rkkerkbrielle@gmail.com met de aanhef “Aanmelding
Mededeling email” of u meldt zich aan via de website.
CONTACTPERSONEN IN DE KERK H.H. 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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