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

Verschijningsdatums volgende Zevensprong en Pieckfijn
De oktober editie van de Zevensprong verschijnt 1 oktober. De
september/oktober editie van de Pieckfijn verschijnt 11 september.

Bericht van de pastoraatsgroep
We hebben weer een mooi tuinfeest gehad. Het weer werkte natuurlijk
prachtig mee. Maar ook het enthousiasme en de fijne sfeer (en al het
lekkers dat was meegenomen natuurlijk) maakte dat het een genoeglijk
samenzijn was.
De kinderen hebben ook genoten met het water en natuurlijk de
waterpistolen, want dat is natuurlijk helemaal geweldig. En zij konden
zich ook creatief uitleven bij Agnes met allerlei materialen. We danken
dan ook de feestcommissie: Ank, Agnes, Paula, Wally en Miep voor hun
moeite om het weer voor elkaar te krijgen.
Maar wat ook heel goed was: het opstellen van alle spullen buiten ging
als een gesmeerde bliksem en het afruimen dito; het ging allemaal
vanzelf. Dat is nou juist het mooie; zo maak je met elkaar een feest en zo
maak je met elkaar een kerkgemeenschap.
En daar moeten we het nog wel met elkaar over hebben, want Johan ten
Berge legt een groot deel van zijn taken neer; hij heeft het lang genoeg
gedaan en moet ook rekening gaan houden met zijn leeftijd.
We hebben dus eigenlijk jongere mensen nodig die taken gaan
overnemen, want de ouderen die nu het werk nog doen zijn er straks niet
meer.
Hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Daar moeten we eens met elkaar
bij stil gaan staan, want zonder vrijwilligers die het werk doen zijn we
geen kerk meer, dus ook geen gemeenschap.
Ook de pastoraatsgroep kan versterking gebruiken Praat er eens over met
Thea of met Miep ook als je interesse hebt in de één of andere job.
De pastoraatsgroep.
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Tijden, Plaatsen, Voorgangers, Intenties September
2. 09:30 Brielle
7 10:00
9. 09:30
16. 09:30
23. 11:00
30. 09:30

(HS) Jan & Carlo Kösters, Jopie
Grootscholten, Riet & Piet van Wees,
Hans Kneefel
Ommeloop
Eerste Vrijdag Viering
Brielle (W&C) Remco Hartlief, Theo van der Horst
Brielle (HS) Gerard Cuppen, Jan Wesseling, Harry
Linders
Hoogvliet (PT) Opening nieuw pastoraal jaar
Kees van Bohemen, Leo van der Helm
Brielle (WF) Harry Linders, Riet & Piet van Wees

YK: Pater Jouri Konchenko
HS: Pastoor H. Smulders

W&C: Woord en communieviering
WF: Pastoor W. Froger

Voor het volledige rooster verwijzen we u naar de laatste pagina’s van
parochieblad Pieckfijn : web-editie en pdf

Kopijdatum voor de Zevensprong van oktober 2018
KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 24 september 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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Schema van vieringen voor de jeugd seizoen 2018-2019
16 september
14 oktober
11 november
9 december
24 december
13 januari
10 februari
10 maart
14 april
21 april
12 mei
9 juni

viering voor jong en oud
kinderwoorddienst
kinderwoorddienst
kinderwoorddienst
Kerstviering
kinderwoorddienst
viering voor jong en oud
viering voor jong en oud
kinderwoorddienst, Palmzondag
Pasen, met eieren zoeken in de kerktuin
kinderwoorddienst
viering voor jong en oud, Pinksteren

Zie ook het artikel op pagina 6
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Actie Speeltuin Polen van start!
U heeft misschien al gehoord dat, in
de zomer van 2019, er enthousiaste
jongeren uit onze parochie een
speeltuin willen maken in Krakau.
Er wordt door Pater Jouri nog naar
aanvulling onder jongeren uit de
rest van het cluster
gezocht.Afgelopen maanden zijn
we al druk bezig geweest met de
voorbereidingen. Er moet echter nog een hoop gebeuren. Een aantal
speeltoestellen hebben we al weten te bemachtigen. Maar deze hebben
nog een opknapbeurt nodig.
Door de jongeren uit Brielle en omstreken is er al geld
verdiend door diverse acties. Zoals het verkopen van
anjerstekken en zonnebloemen, het verzamelen van
statiegeldflessen en het plukken en verkopen van bessen.
Wij willen u als mede parochiaan vragen om steun bij
deze actie. Dit kan door:
-Een handje te helpen bij het opknappen van de
speeltoestellen;
-Het inleveren van speelgoed voor binnen en buiten, wat
niet taal-gerelateerd is. Dit kan tot maart 2019, het
inleveradres is, Oudelandsedijk 9 Abbenbroek.
-Tulpenbollen te bestellen via
speeltuinpolen@gmail.com zolang de voorraad strekt!
- Een donatie te doen op NL90 ABNA 046.98.68.880
t.n.v. H. Mart. v. Gorcum Kerk te Brielle met
duidelijke vermelding ACTIE SPEELTUIN POLEN
-uw gebed
-uw belangstelling
Voor aanmelden ter ondersteuning of informatie kunt u
contact opnemen met:
Bartholde vd Loos 06-15286157 of een mailtje sturen
naar speeltuinpolen@gmail.com of naar Pater Jouri
Konchenko: jouril@hotmail.com
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Wij hopen op uw medewerking en een welslagen van deze actie.
U kunt op de website van de kerk en facebook van 10age7 foto’s zien
en de ontwikkelingen volgen.

Viering voor jong en oud
We willen iedereen van harte uitnodigen voor de viering voor jong en
oud op zondag 16 september om 9.30 uur in de parochiekerk in de
Nobelstraat in Brielle. We hebben deze zondag Kerkproeverij. Dat
betekent dat we speciaal onze deuren open zetten voor mensen die eens
kennis willen maken met onze kerk en onze vieringen.
Voor kinderen en hun ouders is er een voorbereiding op deze viering
vrijdagmiddag 14 september van 15.45 tot 17.15 uur. We bespreken het
thema: "zeg eens: wie ben ik?" Dat vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Hij
zet ons aan om op weg te gaan, de weg van God, een weg van leven en
lijden. Een geloof zonder daden van liefde is een leeg geloof. Wij hebben
een kerk vol liefde voor iedereen. Neemt u iemand mee om deze in deze
liefde te delen? We zien u graag.

Praktische hulp voor oudere alleenstaande parochiaan
Dit is een oproep door Mevr. T. Thomas -Rehajem. Zij heeft dringend
hulp nodig voor het knippen van de heg. Zelf is zij daar niet meer toe in
staat. Heeft iemand uit onze parochie tijd en zin om tegen betaling dit
voor haar te doen?
Haar adres is Ellemeetplein 33, Brielle.
Reakties sturen naar Belia.Lugtenburg@gmail.com

Bisdom Rotterdam.
voor de bedevaarten:
Mw. A.W. Opstal
Westlaan 62
2641 DN Pijnacker
tel: 015 3693148.

Dhr. G.J. de Bruijn
Polderweg 12 a
2493 ZA ‘s Gravenhage
tel: 070 3205872

Caritas Banneux N.D.
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Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam in
november een speciale reunie dag van het afgelopen bedevaarts jaar in:
Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker
Deze dag wordt op zaterdag 17 november 2018 gehouden.
Na de feestelijke Eucharistieviering, is er tijd om elkaar te ontmoeten
tijdens de lunch.
Daarna is er een muzikaal middagprogramma, met aansluitend het
bidden van de Rozenkrans en een Plechtig Lof met zegening van de
zieken.
Tevens is er gelegenheid om in het "winkeltje" artikelen uit Banneux te
kopen.
Graag willen wij U uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud,
maar tegelijkertijd ook de gezelligheid van deze dag ter afsluiting van het
bedevaart seizoen van Banneux 2018.
De zaal is vanaf 9.00 uur open en wordt u ontvangen met een kopje
koffie of thee.
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het
programma kunt U onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen en
voor verdere informatie:
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com
of bij Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdomrotterdam.nl
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Sociale media en nieuw emailadres
De afgelopen maanden is er op deze plaats aandacht besteed aan het feit,
dat onze Brielse kerk sinds enige tijd gebruik maakt van de sociale media
Facebook en Twitter 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
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.
De website heeft een niuw emailadres: 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 naar website@rkkerk-brielle.nl
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.

