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Noot van de redactie
Diverse artikelen in deze uitgave verschijnen (mogelijk aangepast) ook
in het Pieckfijn Parochienieuws editie juli/augustus.
Update "Vlijt voor barmhartigheid" voor de lappen dekens
Sinds twee jaar zijn we met een hele groep dames vanuit de hele
parochie aan het breien en haken gegaan voor de minder bedeelden.
Driemaal hebben we een zending
weggebracht naar een inleverpunt in Ter Aar
die het verzamelde en inleverde bij twee
stichtingen. Van één stichting hebben we te
horen gekregen dat het gebied waar ze de
lappendekens heen brachten aardig verzadigd
is. Er is daarom besloten om voor deze stichting (licht in de duisternis)
een andere stichting te zoeken. Dit is stichting OZO geworden, die in de
Oekraïne vooral ouderen en arme gezinnen helpt.
Ik hoop dat er geen mensen zullen afhaken om deze reden
Dus hoop voor Albanië, stichting OZO Oekraïne, stichting babyspullen
en actie4kids kinderen 2-14 jaar via de schoenendozen zullen onze goede
doelen zijn waar het brei en haakwerk over verdeeld gaat worden
Al uw haak en breiwerk blijft dus welkom! U kunt het inleveren bij de
parochiewacht van maandag tot en met donderdag in de Nobelstraat 22 te
Brielle of bij Familie van der Loos (wel eerst even bellen
0181664405/0615286157)
Neem een kijkje op www.delappendekensclub.nl
Of kopiieer de volgende link: https://delappendekensclub.blogspot.nl/?
m=1 op de datum van 8 april staan foto's van een groot deel van wat is
weggebracht, het was ook dit keer een bestelbusje propvol. (Leuk als u
breiwerk herkent).
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Juni

1. 10:00 Ommeloop
Eerste Vrijdagviering
3. 09:30 Brielle (YK) Harry Linders
10. 09:30 Brielle (WCV) Jan Wesseling
17. 09:30 Brielle (YK) Harry Linders
24. 09:30 BK*
(BP) Oecumenische viering
1. 09:30 Brielle (YK) Harry Linders
BK: Bedevaartskerk

YK: Pater Jouri Konchenko
HS: Pastoor H. Smulders

W&C: Woord en communieviering
BP: Em. Pastor B. Poortvliet

Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van
parochieblad Pieckfijn : web-editie en pdf
Kopijdatums
voor de Pieckfijn van juli/augustus 2018
INLEVEREN TOT UITERLIJK 10 juni
voor de digitale Zevensprong van juli/augustus 2018
INLEVEREN TOT UITERLIJK 25 juni

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
Tuinfeest
Op zondag 1 juli organiseren we weer een tuinfeest. We hopen dat het
weer geslaagd wordt, zodat we er met ons allen weer een blijde
bijeenkomst van maken.
Nadere mededelingen volgen in de Piekfijn van juni a.s.
De feestcommissie: Ank, Paula, Agnes, Wally, Miep.

Speeltuin in Polen
De jongeren uit onze parochie, de Nicolaas Pieck en Gezellen, zijn voor
de derde keer gevraagd om een speeltuintje te realiseren in Polen. Dit
keer (wederom) in Krakau bij een educatieproject van de pater
Salesianen. Volgend jaar zomer willen we dit realiseren en u kunt ons
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daarbij helpen! We verzamelen speelgoed, niet taal gerelateerd, voor
kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar, voor binnen en buiten.
Dit kunt u inleveren bij familie van
der Loos, Oudelandsedijk 9,
Abbenbroek in de maanden juni t/m
augustus. Tel: 06-15286157. Email:
speeltuinpolen@gmail.com

Foto door Irene v.d. Loos van de
vorige actie in 2015 in Polana
Familiebericht
Huwelijksjubileum
Tijdens de Jong en Oud viering van 13 mei vierden Ton en
Marinka Poiesz hun 50 jarig huwelijksfeest. Pater Konchenko
zegende hun huwelijk opnieuw.
10Age7
Op 11 mei zijn we weer bij elkaar gekomen voor het thema
“samen”. Met elkaar kun je meer dan alleen. We oefenden een lied
voor de Jong en Oud viering van 13 mei en speelden het
Karakterspel waarbij we verdeeld waren in 4 teams die elke een
deugd als karaktereigenschap hadden. Op een ganzenbord-achtige
wijze met dobbelstenen moesten de teams spreuken compleet
maken en nieuwe eigenschappen verzamelen.
Weet u dat…
één van onze parochianen een Koninklijke Onderscheiding heeft
gekregen?
Dat is Els Dördregter en zij woont in Heenvliet. Zij is geëerd vanwege al
haar vrijwilligers werkzaamheden. Zij is de spil en coördinator om
contact te onderhouden met de parochianen in Heenvliet en kernen
daaromheen. Zij bereidt Vieringen voor, samen met andere Kerken en zij
bezoekt zieken en ouderen. Ook verzorgt zij een oudere mevrouw bij
haar in de buurt.
4

Zij is ook coördinator van de werkgroep rouwverwerking. Deze groep
werkt voor alle kerken die bij de Kerk van de Heilige Martelaren van
Gorchum behoren.
Naast het parochiewerk is zij ook vrijwilliger bij het zwembad voor
onderhoud van het groen en is zij ook nog vrijwilliger bij de Ruïne in
Heenvliet.
Al deze taken vervult zij naast haar moeder-en omaschap, dus Els is een
bezige bij.
Maar zij doet het allemaal met liefde en, is er wat, dan kun je altijd bij
Els aankloppen. Zij staat altijd voor je klaar.
Dus verdiend heeft zij deze onderscheiding zeker wel. Hartelijk
gefeliciteerd Els en wij hopen dat je nog een aantal jaren jouw
liefdevolle energie aan je medemens mag besteden.
De pastoraatsgroep.
Inschrijving viering H. Vormsel
Dit jaar is de Vormselviering op 18 november a.s. om 11:00 uur in
Hoogvliet. Inschrijfformulieren komen achterin de kerk te liggen en de
inschrijving wordt bekend gemaakt via de mededelingen.
Het verzoek is om in te schrijven voor 15 juli zodat er dan gekeken kan
worden of er behalve Hoogvliet en Spijkenisse nog meer plaatsen zijn
waar de Vormselvoorbereidng plaats zou moeten vinden.
Verslag Jong en oud viering van 13 mei
Deze zondag hebben we een mooie viering gehad voor jong en oud. We
hebben veel dingen tegelijk gevierd: het evangelie van deze zondag,
ziekenzalving, moederdag, meimaand-Maria maand en een 50-jarig
huwelijk.
De jonge kinderen en hun ouders hadden een voorbereiding op
zaterdagmiddag. De moeders hebben met een rozenkransgebed aan
Maria eer gebracht. De kinderen hebben voor Maria een roos geknutseld.
Stiekem hebben ze ook een roos geknutseld voor hun eigen moeder. Aan
het eind van de viering waren de moeders blij verrast met dit cadeau.
De jongeren hebben de vrijdagavond geluisterd naar het evangelie en het
lied ingestudeerd. Tijdens de viering hebben de jongeren, de kinderen,
begeleiders en ouders gezamenlijk dit lied gezongen.
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Zij werden daarbij begeleid met live muziek: Bartholde op gitaar,
Yvonne op de blokfluit, Patricia op de viool en Margot op de triangel.
De leden van het koor en de organist
hebben ervoor gezorgd dat alle ander
liederen mooi uitgevoerd werden.
Pater Konchenko heeft 12 leden van
onze gemeenschap gezegend met de
ziekenzalving. En aan het eind van
de viering heeft het jubilerende
bruidspaar een zegen ontvangen van
de pater over hun huwelijk en
hebben we allemaal hen
toegezongen.
Heel veel mensen, van jong tot oud hebben hun steentje bijgedragen om
van deze viering een mooie viering te maken. Samen één, was het thema
van deze viering. Daarover hebben we deze zondag niet alleen de
verhalen gehoord, maar we hebben het meteen in praktijk gebracht.
Vastenactie opbrengst
Gisteren hebben we de cheque uitgereikt aan Jan de Rijke van Stichting
Ghana Medical Support. Het totaal van de
vastenactie was het mooie bedrag van
€5050,00. Hierin zitten alle opbrengsten van
de RK kerk, de PGB en de vrijzinnigen
Brielle en ook het opgehaalde geld van de
vastenmaaltijden, jongerenvastenmaaltijd en
film avond en de opbrengst van de
vastenactie potjes van de St.
Leonardusschool.
Sociale media en email (herhaling..)
De afgelopen 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.
Naast de sociale media is er de “Mededeling” mailing. Deze bevat
hetzelfde bericht als wat er op Facebook (Rkkerk Brielle) en Twitter
(@rkkerkbrielle) gepubliceerd wordt.
Reden voor introductie van de “Mededeling” mailing is, dat er veel meer
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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.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn
De juli/augustus editie van de Zevensprong verschijnt 1 juli
De juli/augustus editie van de Pieckfijn verschijnt 26 juni.

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.

