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Noot van de redactie
Een aantal artikelen in deze uitgave verschijnen (mogelijk aangepast)
ook in Pieckfijn Parochienieuws editie november.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn
De volgende editie van de Zevensprong verschijnt 1 november. De
november editie van de Pieckfijn verschijnt 16 oktober.
In oktober zal er tijdens de
Eucharistieviering een
kinderwoorddienst zijn op
14 oktober in de RK-kerk,
Nobelstraat 24 in Brielle. De
kinderwoorddienst vindt
plaats tijdens de Dienst van
het Woord van de
Eucharistieviering. De bedoeling van de kinderwoorddienst is kinderen
de kans te geven om God te leren kennen.
Na het evangelie is er een activiteit in de vorm van knutselen, kleuren of
puzzelen. Bij terugkomst in de kerk houdt de voorganger een gesprekje
met de kinderen. De dienst begint om 9:30 uur.
Het thema deze keer is: Rijke Jongeling?!, naar het evangelie van
Marcus 10, 17-27.
Jaarlijkse kledingactie op
ZATERDAG 6 OCTOBER 2018
van 10:00 tot 12:00 uur
Fam. TEUBEN
Hinder 28, Brielle
Project: achttien scholen voor geteisterde Centraal Afrikaanse Republiek
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties Oktober
5. 10:00 Ommeloop
Eerste Vrijdag Viering
7. 09:30 Brielle (YK) Jan & Carlo Kösters
14. 09:30 Brielle (PV) Harry Linders, Theo van der Horst
21. 09:30 Brielle (WF) Leo van der Helm
28. 09:30 Brielle (SL) Harry Linders
1.
Brielle
Allerheiligen: Geen Viering
2. 19:00 Brielle (WF) Allerzielen
Kees en Sophie van Bohemen
Theo van der Horst

YK: Pater Y. Konchenko
W&C: Woord en communieviering
PV: Pater P.H. van der Veer WF: Pastoor W. Froger
SL: Steef Lokken
Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van
parochieblad Pieckfijn : web-editie en pdf

Kopijdatum voor de Zevensprong van november 2018
en de Pieckfijn van december tot Kerst
KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 oktober aan
redactie@rkkerk-brielle.nl

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.
Voor Pieckfijn geldt voor foto’s en afbeeldingen een minimale
bestandsgrootte van 3 MB.
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Oktober-rozenkransmaand: Iedere week rozenkransgebed
In oktober, de rozenkransmaand, zal iedere week op woensdagmorgen
om 9:00 uur de rozenkrans gebeden worden. Wij doen dit in de
Mariakapel achter in de kerk. Je bent hierbij van harte uitgenodigd om in
het Jaar van Gebed dit rozenkransgebed mee te bidden.
Waarom bidden we de rozenkrans?
Drieënvijftig “weesgegroetjes” en zes
“onzevaders” bidden, kan het niet een
beetje minder, hoor ik je al zeggen? Hoe
lang doe je daar niet over? Dat is toch niet
meer van deze tijd? Het is zo
verschrikkelijk saai?Ja, het zijn inderdaad
veel dezelfde gebeden. En…het kost je
toch al snel 30 minuten. Wanneer de
gebeden ook nog eens gedachteloos
uitgesproken worden, geef ik je helemaal
gelijk. Dan is het saai en misschien niet
meer passend in deze tijd.
Echter wanneer je de woorden van de
gebeden echt tot je door laat dringen,
krijgen zij toch een andere waarde. Neem nu het “weesgegroet”. Eerst
herhalen we daarin de woorden, waarmee de engel Gabriël Maria
begroette: “Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U”.
Daarna spreken we een zegenbede uit, dat zij “de gezegende onder de
vrouwen is” en dat ook het kind, waarvan zij in verwachting is, Jezus,
“gezegend is”.
Vervolgens vragen wij aan Maria om voor ons, zondaars, te bidden, “nu
en in het uur van onze dood”.

Een uurtje muziek op zondagmiddag
Op zondag 14 oktober kunt u in de Dorpskerk te Oostvoorne genieten
van een klein uur muziek door de Cantorij van Oostvoorne, met
medewerking van cantrix en blokfluitiste Elly Bakker en organist Sander
van den Houten.
Op het programma staan vooral stukken uit de Anglicaanse kerkmuziek,
naast enkele werken voor blokfluit en orgel. Sander van den Houten
bespeelt het prachtige, grotendeels achttiende-eeuwse en onlangs
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gerestaureerde Bätz-Friedrichsorgel. Het concert begint om 15.30 uur.
De toegang is vrij maar bij de uitgang kunt u een gift doen om de kosten
te bestrijden.

Herinnering aan Irene van der Kooij-Sindall
Begin Mei kwam Mevrouw Irene van der Kooij-Sindall naar de plantage
Met haar achterliggende leven in haar bagage
Bij mij was het verzoek gedaan
Om met haar op zondag naar de kerk te gaan
Zo heb ik haar heel kort leren kennen
Dat was maar even wennen
Want ze was heel tevreden
Met haar verzorging in het heden
Bij de plantage zo liet ze weten
Al deed ze zo nu en dan wat vergeten
Daar had ze wel wat op gevonden
Een notitieblok vertelde onomwonden
Wie er op bezoek was geweest
Of dat ze zelf mee was naar het tuinfeest
Doordat ze elke week naar de kerk ging
Kreeg ze ook de ziekenzalving
Ze was heel dankbaar
En maakte dit ook kenbaar
Een heel gelovige vrouw
Die daarin heel trouw
Deed bidden tot de Vader en Onze Lieve Vrouw
Toen ik haar de H. Communie bracht
Al was dat slechts heel zacht
Het was heel fijn
Om er voor haar te zijn
Dat verzachtte voor haar de pijn wat
Toen ze was gevallen en ze met een pijnlijk been zat
Voor mij was het samenzijn een mooi ding
En een fijne herinnering
Ze had een heel lang leven
En dat is niet iedereen gegeven
We wensen haar familie daarom veel steun en zegen
5
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Zalige kerkproeverij
De kerkproeverij van 16 september
was in een woord: zalig! Veel
mensen hebben hun steentje
bijgedragen. De kinderen hebben
een mooie wens gekleurd voor aan
de cadeautasjes. De kinderen en de
jongeren hebben samen het
Taizélied: 'Jésus le Christ'
gezongen, begeleid door gitaar en
fluit. Het koor heeft prachtig
gezongen en het orgel klonk mooi
door de kerk. Parochianen hadden
gasten uitgenodigd om met ons
mee te vieren. En gasten worden
getrakteerd. De jongeren van de
10age7 hadden koek en taart
gebakken. Dat verkochten ze voor
een klein prijsje om geld op te halen voor de speeltuinactie. Voor
iedereen was er een hapje van God's liefde, wat lekkers en een
cadeautasje. Het was een fijne viering en de mensen verlieten blij de
kerk.

Open deur met Kerst
In de donkere dagen voor Kerst is iedereen druk met de voorbereidingen
voor het feest. We zorgen voor mooie kleren, lekker eten, een versierde
woning en misschien ook wel cadeautjes. In al die drukte is het fijn om
een moment van rust te kunnen nemen.
Ik wil graag voor Kerst, op zondagmiddag,
de deuren van de kerk open zetten, zodat
de mensen er dat moment van rust kunnen
nemen. Het gaat om 16 december van
12.00 tot 17.00 uur. We zoeken nog
parochianen die op deze dag mee willen
helpen. U kunt zich opgeven bij Ilse: 0622575091.
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Kerst met kinderen
Maandagavond 24 december
hebben we om 19.00 uur de
kerstviering voor de kinderen in
de Bedevaartkerk aan de Rik in
Brielle.
De voorbereidingen hiervoor
zijn alweer begonnen. We
willen dit jaar een foto verhaal
gaan maken. Daarvoor zoeken
we kinderen die mee willen
spelen met het kerstverhaal. De foto’s gaan genomen worden in de
herfstvakantie. Wil uw kind hieraan mee doen? Meld u aan bij Ilse: 06225 75 091.

Allerzielen
Allerzielen vieren we op vrijdag 2 november. We bidden voor onze
overledenen dat ze het goed hebben bij God in de Hemel.
Voor de viering willen we graag de mensen die niet regelmatig naar de
kerk komen ook de mogelijkheid geven om hun dierbare te gedenken. De
kerk gaat om 14.00 uur open. Mensen kunnen even bidden of een kaarsje
branden. We hopen dat u ons wilt helpen deze middag, zodat we ook
ruimte krijgen om met mensen in gesprek te gaan. U kunt u aanmelden
bij Ilse, tel: 06-225 75 091.
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Schoenendoosactie 2018
Beste mensen, wij hebben het hier goed. Maar weet u dat er nog steeds
kinderen zijn die niet naar school kunnen en zelfs niet mogen, omdat ze
daar te arm voor zijn!
Wij willen uw aandacht daarvoor vragen in de viering van 11 november.
Het evangelie van die zondag gaat over de arme weduwe die slechts twee
penningen in de offerkist werpt terwijl menigeen er van zijn overvloed in
gooit. Wie offert er nu het meest? is de vraag van Jezus. Als we dit
evangelie doortrekken naar het hier en nu, kunnen we ons afvragen of we
zelf wel genoeg (weg)geven.
Niet alleen geld kun je geven, maar ook tijd, aandacht, liefde, geduld…..
Maar het allerbelangrijkste is geven we vanuit ons hart, wat beweegt ons
er toe om te geven of iets voor een ander te doen? Is dat om er zelf beter
van te worden? Of geven we belangeloos om de ander te helpen?
Het uiteindelijke oordeel of het genoeg is wat we geven laat ik graag aan
Jezus over, niemand kan in de portemonnee of agenda van een ander
kijken, dus het is zeker niet de bedoeling dat we elkaar daarop gaan
afrekenen, maar we rekenen wel graag op uw hulp.
De jongerengroep 10age7 verzorgt de kinderwoorddienst op 11
november en zijn zelf al bezig om schoenendozen te versieren en te
vullen. Wij gaan ook weer helpen in Zuidland waar de dozen kunnen
worden ingeleverd en verzendklaar worden gemaakt. (van september tot
maart kunnen daar spullen worden ingeleverd op dinsdag of op afspraak,
Stationsweg 38-40)
Wij willen u vragen om lege schoenendozen (waar een schoolschrift plat
in kan liggen is een goede maat),spelletjes en spulletjes mee te nemen/in
te leveren wat in een schoenendoos past en geschikt zijn voor kinderen
(2 tot 14jaar) zie lijst hieronder. En/of voor verzending financieel hulp te
bieden (kosten voor transport zijn €5,00 per doos) De basis wat in iedere
doos in ieder geval moet zitten:
-etui, 3 pennen en 3 tekenpotloden, minimaal 10 (maximaal 12)
kleurpotloden, gum en puntenslijper
-3 schrijfschriften
-(linnen) tas
-stuk zeep, tandenborstel en tandpasta
-knuffelbeestje
Daarnaast kan een doos verder gevuld worden met andere
schoolspulletjes bv. Lineaal, tekenblokje.
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Met speelgoed, bv pop, auto, jojo, springtouw, muziekinstrumentje,
puzzeltje, spelletje. En met haarspeldjes-elastiekjes, sieraden, kam of
borstel. Petje, T-shirt, sokken, muts, wanten, sjaal, kunststof beker of
bord.
Indien schoon en netjes mogen het ook gebruikte spulletjes zijn.
Wat mag er absoluut niet in: oorlogsspeelgoed, snoep of eten, batterijen,
vloeistoffen en stiften, klei(kans op uitdrogen)
Wat kunnen we nog meer gebruiken: kaft en inpakpapier, groot genoeg
om een schoenendoos mee te versieren, grote elastieken.
Wie weet kunnen we met elkaar een heleboel kinderen helpen. Dit jaar
gaan de schoenendozen naar Moldavië, Roemenië en Zambia.

Laatste nieuws via sociale media en mailing
Onze Brielse gemeenschap maakt evenals zovelen 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

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
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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.

