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Aan tafel! is het thema dat de Protestantse Kerk Nederland aan het nieuwe seizoen 
heeft meegegeven. In de Bijbel wordt vaak samen gegeten, en soms ook in de kerk. 
Misschien moeten we dat wel meer gaan doen. Samen eten schept verbondenheid. Het 
voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want als je met elkaar in gesprek bent, 
ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Zeker als het lukt om 
elkaar in Gods licht te zien! 

Naast de kerkdiensten op zondag zijn er in het nieuwe seizoen weer allerlei andere 
activiteiten. Gelukkig kan het weer en hopelijk zullen we in het komende seizoen niet 
geplaagd worden door coronabeperkingen. Tegelijk weten we dat de onzekerheid er 
nog steeds is.

In dit blad is alle informatie over de gemeente bij elkaar gezet. Zo kan het een jaar lang 
dienen als naslagdocument. Voor alle wijzigingen die zullen komen, verwijzen we naar 
de website en naar de social media Facebook en Instagram.

ds. Eibert Kok

Kijk - in verband met onvoorziene omstandigheden - voor de meest actuele informatie 
op www.protestantsegemeentebrielle.nl.

Groothuisbezoek
Deze vorm van ontmoeten bestaat al tientallen jaren in Brielle. Het is een informele ma-
nier om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De groothuisbezoeken 
staan dit keer gepland in de laatste week van september en de eerste twee weken van 
oktober. Deze ontmoetingen worden geleid door (oud-)ambtsdragers. Net als afgelopen 
seizoen worden de groothuisbezoeken gehouden in de Sjoel, Turfkade 16. 
Het thema is ‘Aan tafel!’ Iedereen is welkom!
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is misschien wel de Maaltijd van de Heer. In de 
vroege kerk was dat ook een echte maaltijd. Wat later de viering van het Avondmaal is 
geworden tekst- een klein stukje brood en een slokje wijn met de nadrukkelijke gedach-
tenis aan Jezus, was toen onderdeel van een gewone maaltijd. Juist die elementen die 
de verbondenheid met Jezus laten zien, geven weer nieuwe kracht en nieuw perspec-
tief. Heel ons bestaan komt zo in het licht van het leven, het sterven en de opstanding 
van Jezus te staan. De ontmoeting met elkaar én met de Opgestane maakt alles anders.
Bij het groothuisbezoek gaan we dit keer met elkaar in gesprek aan de hand van het 
verhaal van de Emmaüsgangers. Dat is te vinden in Lucas 24: 13-35. Het is een prachtig 
verhaal van mensen die onderweg zijn, die in gesprek raken en die met elkaar aan tafel 
gaan. Pas aan het eind krijgen ze in de gaten dat Jezus zelf bij hen was!
Meer informatie en aanmelding: Herman Bloemhof, herman_bloemhof@hotmail.com, 
0181-416344 of 06-5123 6988.

Leerhuis
Het leerhuis wordt weer opgestart. Het nieuwe seizoen zal het leerhuis een gezamen-
lijke activiteit zijn van de Protestantse Gemeenten Brielle, Oostvoorne en Rockanje, 
afwisselend geleid door een van de drie predikanten op drie locaties. 
• dinsdag 4 oktober, ds. Marijke van Selm in Brielle;
• donderdag 3 november, ds. Peterjan van der Wal in Oostvoorne;
• woensdag 30 november door ds. Eibert Kok in Rockanje;
• dinsdag 10 januari, ds. Piet Schelling in Rockanje; 
• woensdag 8 februari, ds. Peterjan van der Wal in Brielle; 
• donderdag 9 maart, ds. Eibert Kok in Oostvoorne. 

De onderwerpen worden bekend gemaakt via de kerkbladen en internet.

Winterwerk

Aan tafel

Het Gesprek 
Tussen theologie en filosofie gaat Willem Christian Meyboom op woensdagavonden in 
gesprek met zijn gasten. Het thema is ‘Verlichting’. 
Data: 
• 12 oktober: dr. Andries W. Stam, musicus bij de Oud Katholieke Kerk, ondernemer 
•  9 november: dr. Tjaard Barnard, predikant van de Remonstrantse gemeente te 

 Rotterdam 
• 14 december: drs. Len Lafeber, emeritus gevangenispredikant 
• 11 januari: ds. Eibert Kok, predikant PG Brielle 
• 1 februari: dr. Wim van der Meijden, emeritus arts dermatologie 
• 8 maart: drs. Peter Sanders, psychiater niet praktiserend bij Defensie 
Aanvangstijd: 20.00 uur (vooraf is er koffie en thee)
Locatie: de Sjoel, Turfkade 16 
Informatie: Willem Christian Meyboom, 06-5315 3293, 3231kc@planet.nl 

Alles wat Ademt
Liederen uit het liedboek worden behandeld en vooral gezongen. 
Leiding: Willem Christian Meyboom 
Data: donderdag 15 september, 6 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 
16 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei 
Locatie: Sint-Catharijnekerk (hoofdingang) 
Tijd: 20.00-21.30 uur

Het (Kam-)orgel en kerkmuziek in de kerk 
Vier educatieve avonden over orgelmuziek in de Eredienst door ds. Eibert Kok, 
Marco ‘t Hart, Jan Meuleman en Willem Christian Meyboom. 
Data: maandag 10 oktober, 28 november, 30 januari, 20 februari 
Locatie: Sint-Catharijnekerk (hoofdingang) 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Vespers in de Sint-Catharijnekerk  
De vespers vinden - op een enkele uitzondering na - plaats op iedere 2e zondag van de 
maand om 17.00 uur in de Sint-Catharijnekerk (behalve in juli en augustus). 
In de maanden december en januari begint de Vespers om 16.00 uur.
Data: 18 september, 9 oktober, 13 november, 4 december, 8 januari, 12 februari, 
12 maart, 9 april, 7 mei, 11 juni. 
Coördinatie verzorgt Willem Christian Meyboom. 
Wanneer u in een vespers als lector wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij: 
Marco ’t Hart, 06-5371 4384  
Jan Meuleman, 06-1531 2932  
Willem Christian Meyboom, 06-0531 5329 

Een goed verhaal 
‘Een goed verhaal’ is een gespreksgroep voor de midden-generatie, dat wil zeggen 
voor iedereen in de leeftijd van ongeveer 35 tot 65 jaar. Een aantal jaren geleden was 
‘Een goed verhaal’ het jaarthema van de landelijke PKN. Soms is er een goed verhaal 
nodig om weer op gang te komen of heb je een goed verhaal te vertellen. Zo is het de 
naam van onze groep geworden. Op de gespreksavonden staat ontmoeting voorop en 
worden verhalen gedeeld aan de hand van een boek, door een interview te beluisteren, 
door inbreng van muziek of gedichten. 
Dit seizoen beginnen we met het boek Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 
meesterwerk, ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van Henri Nouwen. Nouwen schreef 
het boek naar aanleiding van een ontmoeting met het schilderij van Rembrandt bij de 
parabel uit Lucas 15:11-32. De rolfiguren van vader, oudste zoon en jongste zoon waren 
voor hem een uitnodiging om zijn eigen ervaringen en gevoelens bij deze rollen te 
onderzoeken. 
We gaan in gesprek over het boek, het schilderij en de parabel van de verloren zoon en 
wat deze rolfiguren voor ons betekenen. Het boek is nodig om je voor te bereiden op 
de bijeenkomsten. 
Aanmelden: Ronald van de Vliet, ronaldvandevliet@boerderijopaarde.nl of bij 
Rianne Fortuin-Mosterd, rf@pn.nl.
Data: maandag 10 oktober, 21 november, 23 januari, 6 maart, 17 april en 5 juni. 
Locatie: de Sjoel
Tijdstip: 20.00 uur

Adventsontmoeting 
We hebben weer een bijeenkomst gepland in de adventstijd. Kwamen we voorheen bij 
mensen thuis, sinds een paar jaar is dat beperkt tot één ontmoeting op zorgboerderij 



Winterwerk (vervolg)

Jeugd
Activiteiten 12+

Het afgelopen jaar is vreemd verlopen vanwege de coronacrisis. We hebben elkaar 
inmiddels al lange tijd niet gezien. Toch hopen we weer een goede start te kunnen 
maken in het komende jaar.
De groep wordt ook wel de ‘Jeugdkerkgroep’ genoemd. Regelmatig wordt voor deze 
groep, maar zeker ook voor hun vrienden, activiteiten georganiseerd. Dit zijn bijvoor-
beeld een kerstdiner, een dropping, slapen in de kerk of de afsluitende barbecue. Het 
strand staat ook nogal eens op het programma of er duiken spontaan leuke ideeën op. 
Naast de activiteiten welke vanuit Brielle georganiseerd worden zijn er ook plannen om 
met de andere gemeentes op Voorne activiteiten te gaan organiseren.
Via de site, het kerkblad, mail en WhatsApp wordt iedereen geïnformeerd over de activi-
teiten. Ouders en jeugd: houdt WhatsApp, mail, de site en het kerkblad dan ook goed in 
de gaten!
Op dit moment zijn er nog geen data voor activiteiten bekend.
Informatie: Jeanette van Dalsem, werkgroep Jeugd, j.vandalsem@kpnmail.nl 

Basiscathechese 
Zit je in groep 7 of 8, dan hebben we voor jou de basiscatechese. Samen kijken we rond 
in de Catharijnekerk en leren allerlei interessants over de Bijbel. We gaan aan de slag 
met Bijbelverhalen en we kijken naar de taal waarin de Bijbel geschreven is. En wat 
gebeurt er nou eigenlijk als er iemand gedoopt wordt? De ene keer praten we veel, de 
andere keer gaan we tekenen of knutselen. Aan het eind is er soms tijd om nog even 
verstoppertje te spelen in de kerk of een ander spel. En natuurlijk klimmen we een keer 
naar de zolders van de kerk. We zien de klokken van heel dichtbij - en horen ze ook! We 
ontdekken allerlei geheime plekjes en klimmen helemaal naar boven in de toren. Wan-
neer het is en hoe laat precies, dat lees je in het kerkblad en op Facebook en Instagram.

Kindernevendienst
Minimaal twee keer per maand is er in de ochtenddienst, een kindernevendienst. Kinde-
ren die op de basisschool zitten of hier bijna naar toe gaan zijn van harte welkom.
De kinderen gaan dan naar de consistorie waar Bijbelverhalen worden verteld en uitge-
legd. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd is er een speciaal project en is er wekelijks 
kindernevendienst. Verder is er voor de oudste kinderen die afscheid nemen van de 
kindernevendienst en door kunnen naar de Jeugdkerk, altijd een bijzondere dienst in 
juni. Zij staan in deze dienst centraal en helpen vaak mee met de voorbereiding.
Informatie: Annemieke Korsman (417963)

De diensten zijn in de Sint-Catharijnekerk, St. Catharijnehof 1, 3231 XS  Brielle (412232) 

Morgendiensten
De diensten beginnen om 10.00 uur. 

Kinderoppas
In verband met het afgenomen gebruik is er geen kinderoppas meer op reguliere basis. 
Wanneer er toch op een zondag behoefte aan oppas blijkt te zijn, is er in de consistorie 
een lijst aanwezig met vrijwilligers die op ad-hoc basis de oppas kunnen verzorgen. 

Doopdiensten
Per jaar zijn er enkele doopdiensten. Voorafgaande aan de viering van de doop wordt er 
een doopgesprek gehouden.
Informatie: ds. Eibert Kok (06-1072 4685)

Huwelijksinzegening
In de kerk is het huwelijk geen juridische aangelegenheid zoals op het gemeentehuis. 
In de kerk vieren we het huwelijk als een verbintenis van liefde en trouw. Dát zijn de 
kernwoorden waar het om draait. Beloof je de ander lief te hebben en hem of haar 
trouw te zijn? Die belofte doe je aan elkaar tijdens de kerkdienst en daarna mag je knie-
len om Gods zegen te ontvangen. In de zegen belooft God dat Hij met je meegaat op 
jullie gezamenlijke weg door het leven. Wie in de kerk wil trouwen, spreekt een aantal 
keren met de voorganger over jullie geloof, jullie relatie en de trouwdienst. Een formele 
voorwaarde is dat er één lid is van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook een huwelijk 
tussen twee mannen of twee vrouwen kan in deze gemeente worden gezegend.
Voor de reservering van de kerk graag tijdig contact opnemen met de koster 
(06-3469 0662, koster@protestantsegemeentebrielle.nl) en ds. Eibert Kok (06-1072 4685). 
Ook als een andere voorganger wordt gekozen voor de trouwdienst. 
Voor het gebruik van de kerk wordt een bedrag in rekening gebracht. 

Kerkelijke uitvaart
Als iemand gestorven is, moet er door de nabestaanden veel geregeld worden. De eer-
ste die je daarbij helpt is meestal de uitvaartverzorger. De voorbereiding op de uitvaart 
vraagt goede zorg en aandacht. De kerk kan en wil daarbij helpen. In de kerk gaat het 
over leven, liefde, vreugde, maar ook de dood en het verdriet worden niet verzwegen. 
Er is ruimte om stil te staan bij de dood, om verdriet met elkaar te delen, om het gemis 
uit te spreken. Maar we geloven ook dat de dood niet het laatste woord heeft. Daarom 
vertrouwen we de gestorvene toe aan God, in het vertrouwen dat hij of zij geborgen is 
in Gods hand. De voorganger spreekt met de nabestaanden over de overledene, over 
wat hij of zij voor hen betekend heeft en over de invulling van de afscheidsdienst. Ook 
is er voor of na de uitvaart gelegenheid voor condoleance in de kerk. Afspraken hierover 
maakt u met de predikant ds. Eibert Kok (06-1072 4685) en de koster (06-3469 0662, 
koster@protestantsegemeentebrielle.nl).
Voor het gebruik van de kerk wordt een bedrag in rekening gebracht. 

Zangdiensten 
Driemaal per jaar is er op zondagavond om 19.00 uur een zangdienst. 
In december is er om 19.30 uur een Kerstzangdienst.
Informatie: Maty van der Kooij-Kruijt (414503)  

Liturgisch bloemschikken  
Verschillende keren per jaar is er een speciale bloemschikking die het thema in de kerk-
dienst versterkt. 
Informatie: Hilly Timmerman (06-1535 0167)

Auto-ophaaldienst kerkbezoek 
Wanneer u vervoer naar de kerkdienst nodig hebt en er is in uw eigen omgeving 
niet iemand met wie u kunt meerijden, schroom dan niet contact op te nemen met 
Sonja Timmermans (06-1552 2810) 

Sint-Catharijne Cantorij 
De Sint-Catharijne cantorij is een groep van ongeveer 20 enthousiaste mensen die zingt 
onder leiding van cantor Rinus Verhage en regelmatig meewerkt aan diensten. 
De repetitie is elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk. 
Informatie: Tine Wolters, Voorstraat 164 (415774)

Ringleiding 
In de kerk is een ringleiding voor slechthorenden. Zet uw gehoorapparaat in de T-stand 
en neem plaats in een van de twee middelste vakken in de kerk. 

Kerk thuis
Wie aan huis gebonden is, kan op internet via www.kerkomroep.nl de kerkdienst direct 
of op een later tijdstip beluisteren en bekijken. De bijbehorende orde van dienst vindt u 
op onze website. Er zijn nog enkele gemeenteleden die de diensten meemaken via de 
kerkradio met behulp van een kastje. 
Voor vragen daarover kunt u contact opnemen met Cees de Bruin (414571).

Koffiedrinken na de dienst 
Iedere zondag is er voor jong en oud gelegenheid tot ontmoeting en napraten in de 
zijbeuk. Er wordt dan koffie en thee geschonken en er is limonade voor de kinderen. 
Zelf koffieschenker worden?
Informatie: Marrijan Osseweijer (417072; 06 23164537) cees.marrijan@gmail.com

Werkgroep eredienst 
De werkgroep eredienst denkt na over alles wat met de kerkdienst te maken heeft en 
maakt voorstellen voor de kerkenraad. De werkgroep bestaat uit Kees Klerk, ds. Eibert 
Kok, Lineke Landman, Jan Meuleman, Jeannet Posma en Freek Voskamp.

Rond de kerkdiensten
Op Aarde aan de Sleepseweg 9. Ook dit jaar zijn we daar weer welkom. Omdat het 
op deze manier niets meer van een kalender van doen heeft wijzigen we de naam in 
Adventsontmoeting. 
Er zullen verhalen worden verteld. Er wordt muziek gemaakt en hopelijk kunnen we 
dit jaar ook met elkaar zingen. Er wordt vooral ook tijd gemaakt voor ontmoeting.
Wie ook iets wil bijdragen tijdens deze bijeenkomst kan dit melden bij Trudy 
Morgenstern, telefoon 0181-416886 of g.morgenstern@hetnet.nl.
Datum: zondag 18 december, aanvang 15.00 uur

Samen naar het museum 
Houdt u van museumbezoek? Dan is dit misschien iets voor u! 
Het is alweer een hele tijd geleden, misschien kunt u het zich nog herinneren dat wij 
met een groep een bezoek brachten aan het museum in Dordrecht met de tentoon-
stelling ‘Beet?’ Komend seizoen hebben we twee data op een zaterdag ingepland. Welk 
museum het dan wordt is afhankelijk van de tentoonstelling die er op dat moment is, 
maar noteer de data alvast in uw agenda.
Om de kosten laag te houden, gaan we met eigen vervoer. Wij vragen u dan ook om bij 
de aanmelding aan te geven of u met eigen auto komt.
Contactpersonen: Riet van Toor en Alina van Meggelen
Data: zaterdag 24 september, 3 juni 2023 
Aanmelden: winterwerk@protestantsegemeentebrielle.nl. 

Huiskring ‘Leef je geloof!’
Eigenlijk is een huiskring de oudste vorm van kerkzijn. In de eerste tijd na Christus 
kwam men in kleine groepjes gelovigen bij elkaar om elkaar te ontmoeten en elkaar te 
stimuleren in het geloof en in de navolging van Jezus. Zo kan ook nu een huiskring een 
waardevolle bijdrage leveren aan de geloofsbeleving. 
Wat doen we in een huiskring? Binnen een aantal regels praten we over wat ons bezig 
houdt. Dit doen we aan de hand van een boekje dat de brief van Jacobus behandelt. 
De grootte van een huiskring wordt bepaald door de maat van de huiskamer waar deze 
gehouden wordt. Over het algemeen functioneren kringen het best met 8 tot 14 leden.
De bedoeling is dat de kring elke twee weken bij elkaar komt vanaf de startzondag in 
september tot ergens in mei van het volgend jaar. Dan is het boekje (min of meer) door-
gewerkt en bekijken de deelnemers bij een etentje of barbecue of ze het volgende sei-
zoen verder willen. Elk jaar zijn er in het programma ook meestal twee avonden waarin 
we niet praten, maar iets doen. In de Geest van Jezus proberen we zijn voorbeeld te 
volgen door iets goeds te doen voor een ander. 
Start: woensdag 21 september 
Locatie: Tjeerd en Anneke de Groot, Gorcumplein 8
Tijd: 19:30 uur
Aanmelden: 06-4146 4146 of tjeerd1948@gmail.com



Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar 
met acht ambtsdragers: voorzitter, scriba, predikant, aangevuld met een vertegenwoor-
diger uit het College van Kerkrentmeesters, uit het College van Diakenen, uit de Werk-
groep Pastoraat, uit de Werkgroep Eredienst en uit de Werkgroep Jeugd.
De kerkenraad houdt zich bezig met beleid. Deze (toekomst)visie op de gemeente is in 
al haar facetten vastgelegd in een beleidsplan voor vier jaar. Ook is het de taak van de 
kerkenraad overzicht te houden op de diverse activiteiten van de verschillende werk-
groepen en nieuwe initiatieven te stimuleren.

Leden:
ouderling-voorzitter: Wim Littooij 
ouderling-scriba: Theun Klein 
predikant: ds. Eibert Kok
ouderlingen: Jeanette van Dalsem, Klaas Jut, Teuni Langendoen, Joke van der 
Lugt-Kloppenburg, Dirk Wolthaus
diakenen: Herman Bloemhof, Willem Christian Meyboom, Jennifer Thein
ouderling-kerkrentmeesters: Ronald de Ridder, Sonja Timmermans

College van Diakenen
Leden:
voorzitter: Herman Bloemhof, Van Almondeweg 25, 3231 CS Brielle (416344)
penningmeester: Jennifer Thein, Clarissenstraat 39, 3231 XC Brielle 
(admidiaconie@protestantsegemeentebrielle.nl)
Willem Christian Meyboom, Kaaistraat 29, 3231 KC Brielle (413490)

Diaconaal medewerkers: 
Esther de Gier, Witte de Withstraat 27, 3231 CX Brielle (06-2298 3345)
Grace van der Elst, Prinses Beatrixlaan 2, 3232 EL Brielle (414674)
Willemijn Kon-van der Heiden, Voorweg 1D, 3237 LZ Vierpolders (663746)/
(06-2243 5534)
Ada de Jonge,  Watering 5, 3232 ER Brielle (417992)
Ronald van de Vliet, Sleepseweg 9, 3231 LG Brielle (06-1500 3883)

Voor bijdragen en betalingen kunt u rekeningnummer NL32 RABO 0365 4804 44 
gebruiken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Brielle 
Postadres: Postbus 134, 3230 AC Brielle 

Werkgroep Pastoraat
Leden:
voorzitter: Klaas Jut, Jac. van Beierenstraat 67, 3232 VP Brielle (414027)
jeugdouderling en secretaris: Jeanette van Dalsem, De Plataan 5, 3181 AB Rozenburg 
(06 2330 2187)
predikant: ds. Eibert Kok (06-1072 4685)
ouderlingen: 
Joke van der Lugt-Kloppenburg, Hoogaars 35, 3232 TC Brielle (411289)
Teuni Langendoen-van Eekelen, Zeebies 2, 3232 GD Brielle (416990)
Dirk Wolthaus, Watering 5, 3232 ER Brielle (417992)
Pastoraal medewerker Trudy Morgenstern, Boterstraat 7, 3231 AB Brielle (416886)

College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is belast met de zorg voor de inkomsten en 
uitgaven van onze gemeente en met het beheer van de gebouwen.

Ouderling-kerkrentmeesters:
voorzitter: Ronald de Ridder, Van Bloys van Treslongweg 3, 3231 CT Brielle (414674; 
ridderus1648@gmail.com)
secretaris: vacant
penningmeester: Sonja Timmermans, Kade 8, 3234 KD Tinte (06 1552 2810; 
penningmeester@protestantsegemeentebrielle.nl)

Medewerkers kerkrentmeesters:
Leen van Geest (414219)
Ineke Hania (06 1212 333 8)
Siem Kon (06 2507 352 7)
Tom van der Lugt (411289)
Wilfried Mol 
Rita van de Polder-Strikwerda 
Riet van der Stoep (06 2000 105 4)
Adrie de Vroome 
Ad van Wingerden 

Voor vrijwillige bijdragen en andere betalingen kunt u gebruik maken van het 
ING-bankrekeningnummer: NL35INGB0004320546

Postadres CvK voor post, facturen en declaraties: 
St. Catharijnehof 1, 3231 XS Brielle of 
postkerkrentmeesters@protestantsegemeentebrielle.nl

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de navolgende adressen:
fam. Boogaard, Alexander Verhuellstraat 77
fam. Brobbel, Krammer 34-H
fam. Hordijk, Hoogaars 7
fam. Van den Hout, Moolenwater 1
en in de kerk bij de dienstdoende koster.

Kerkbestuur

Archivaris
Evert Langendoen, Zeebies 2, 3232 GD (416990)
Leen Hordijk, Banjaard 15, 3232 HB (412928)

Crea-doe-middag
Elke maandagmiddag Crea-doe-middag van 13.30 -16.00 uur, behalve in juli en augus-
tus, in de Sjoel, Turfkade 16. 
Informatie: Tony Schram (414710)

Culturele Commissie 
De Culturele Commissie Sint-Catharijne organiseert sinds 1982 door het jaar concerten 
en exposities in de Sint-Catharijnekerk, onder andere orgel-, koor- en beiaardconcerten, 
in het bijzonder tijdens de zomermaanden. 
Algemene informatie: Willem Christian Meyboom, voorzitter (06-5315 3293), 
3231kc29@planet.nl

Kerkblad Open Venster
Het kerkblad Open Venster verschijnt negen keer per jaar. Eens per jaar wordt een bij-
drage van 15 euro gevraagd voor de kosten van de drukker.
Voor vragen over de verspreiding neemt u contact op met Maartje van Rij-van Marion, 
Rijckewaerdstraat 59 (416714). 
Kopij kan worden ingeleverd per e-mail: onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.nl of 
als het niet per e-mail kan, kunt u kopij brengen naar Tine Wolters-Lobs, Voorstraat 164. 

Missionaire werkgroep 
De Missionaire werkgroep verspreidt de bladen Open Deur en Elisabeth
Contactpersoon: Cees de Bruin, penningmeester, Mallegout 57, 3231 GB (414571) 

Oecumenische werkgroep
De werkgroep is een samenwerkingsverband tussen de Protestantse Gemeente Brielle 
de Vrijzinnigen Brielle e.o. en de Rooms Katholieke gemeenschap. Het is een overleg-
orgaan tussen deze kerken. Jaarlijks is er een oecumenische dienst en zo mogelijk 
eenmaal per jaar een thema-avond. Ook wordt er elk jaar een vastenproject gekozen 
waarvoor we op verschillende manieren geld binnen halen voor een goed doel.
Secretariaat: Janie Klerk-Vos, Oever 101, 3232 GN (413531) janievos@kpnmail.nl 

PCOB (Protestant Christelijke Ouderenbond)
Informatie: Maty van der Kooij-Kruijt (414503) 

Rommelmarkt 
Het hele jaar door kunt u uw oude spullen laten ophalen. Elke woensdagmiddag- en 
avond, én iedere eerste zaterdag van de maand is er een mini-rommelmarkt in 
‘De Coppelstock’, Coppelstockstraat 6a. 
Informatie: Jaap Stolk (413809) 

Toeristencommissie 
De leden van de Toeristencommissie zijn gastheer en gastvrouw voor het toeristenbe-
zoek aan de kerk. Daarvoor is de kerk open van eind april tot en met eind oktober van 
10.30 tot 16.30 uur. 
Buiten deze tijden voor groepen van minimaal 10 personen, op afspraak. 
Voor actuele informatie over openingstijden raadpleeg www.protestantsegemeente-
brielle.nl. 
Informatie: toeristen@protestantsegemeentebrielle.nl of koster Ina van Veen 
(06 34690662), koster@protestantsegemeentebrielle.nl

Verjaardagsfonds
De opbrengst van het verjaardagsfonds is bestemd voor het onderhoud van het orgel. 
Informatie: AnnieTuk-de Bode (414280)

Vrienden van de Sint-Catharijnekerk
www.vriendencatharijne.nl

Christelijke basisscholen
CBS Geuzenschip, Venkelstraat 18, 3231 XT (414557) 
CBS Anker, Gooteplein 4, 3232 DA (414244) 

Voortgezet onderwijs
PENTA college CSG Bahûrim,
Mgr. Smitstraat 3 3232 BN (475275) www.bm@penta.nl

Wereldwinkel
Voorstraat 73 (415314) 
Website: www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl

www.protestantsegemeentebrielle.nl
Op de website van de kerk vindt u veel extra informatie over onze kerk. 
Webmasters: info@protestantsegemeentebrielle.nl  

Kerk naar buiten

Andere diensten 
Verpleeghuis Careyn De Plantage (476000) 
Geestelijk verzorgers: ds. Diny Wolters, Lauwrens van der Leer
Eenmaal per maand is er vrijdagavond om 18.30 uur een weeksluiting in de Plantage.
Coördinatie: Klara Reuter-Groenendijk (414785)
Vanuit de kerk is er een bezoekgroep actief in het pastoraat. 
Contactpersonen: Klara Reuter-Groenendijk (414785) en Nel Doorduin-Bergwerff 
(413243) 



Els Menkveld-van den Elsaker, Maarland ZZ 93, 
3231 CL (413203)
Hennie Deur-Bos, Fregat 54, 3232 CH (414931) enkele adressen 
in het buitengebied

sectie 5
A. Merulaplein, Ellemeetplein, Van der Fuyckstraat (flat)
Contactpersoon: Maartje van Rij-van Marion, 
Ds. Th. Rijckewaerdstraat 59, 3232AK (416714)

sectie 5a
Alexander Verhuellstraat, Van Alkemadelaan, Gaarde, Bunder, 
Morgen, Anna Hoevestraat 1-25, 
Van der Fuyckstraat
Contactpersoon: Maartje van Rij-van Marion, 
Ds. Th. Rijckewaerdstraat 59, 3232AK (416714)
Afke Holwerda-Hiemstra, Moolenwater 5, 3232 AG Brielle 
(417917)

sectie 6
Frank van Borselenstraat, Jacoba van Beierenstraat
Contactpersoon: Henny Groenewegen-Ruiters, Van der 
Fuyckstraat 62, 3232AR (412873
Anna Hoevestraat 27-73 + even nummers, Gerard van 
Voornestraat, Kloosterweg, Welleweg even nummers
Contactpersoon: Sjaan van Velden-Verkade, Gerard van 
Voornestraat 58, 3232 BH (416803) 
Aelbrechtsweg, Konneweg, enkele adressen in Oostvoorne, 
Tinte en Rockanje
Diaken: Willem Christian Meyboom, 
Kaaistraat 29, 3231 KC (06-5315-3293)

sectie 7
Hoyerstraat, Ds. De Jagerstraat, De Kanterstraat, Kerkhoek-
straat, Moolenwater, Ds. Pauwstraat. Ds. Rijckewaerdstraat, 
Ruggeweg, Welleweg oneven nummers
Contactpersoon: Annie Tuk- de Bode Ds. Rijckewaerdstraat 4, 
3232AK, (414280)
Estiusstraat, Lenaert Vechelstraat, Regulierenstraat, 
Mgr. Smitstraat, Nicolaas Pieckstraat, De Rik, Welleweg 
oneven nummers, Bedevaartspad, Gorcumplein 
Contactpersoon: Gerry Rex-van den Bosch, Plantageweg 21, 
3232 LE (414564) 

sectie 8
Bark, Brigantijn, Fregat, Gaffelaar, Galjoen, Gooteplein, 
Hoogaars, Hulk, Karveel, Klipper, Kogge, Korvet, Kotter, 
Plantageweg, Reede, Schokker, ‘t Woud, Zuurlandsedijk en 
Zuurlandseweg 
Contactpersonen: 
Jannie van Beek-Horstmann, Kogge 66, 3232 TP (414269) 
Willemijn Kon-van der Heiden, Voorweg 1D, 
3237 LZ Vierpolders (663746)

sectie 8a 
Geuzenhof, Plantageweg
Contactpersoon: Coby Schwartz-Kamerling, Wielingen 9, 
3232 HH (415708) 

sectie 8b 
Plantage
Contactpersonen: 
Klara Reuter-Groenendijk, Asylstraat 11, 3231 VB (414785) en
Nel Doorduin-Bergwerff, Hoonaardweg 15, 3231 LD (413243) 

sectie 9
woonwijk Ommeloop-Plantage, Kleine Goote, Beatrixlaan, 
Notaris Van de Blinklaan, Van de Boogerdweg, De eerste Tol, 
F. van de Bergsingel, Jan Matthijssenlaan, Johan Beenlaan, 
Kolk, Kreek, Ommeloop, Plantageweg, Schouw, S.J. Molsingel, 
Spuilaan, Watering, Wiel 
Contactpersonen:
Anneke de Groot-van Beek, Gorcumpad 8, 3232 BT (820200)
Andrea den Boer, Kogge 29, 3232 TM (410051)

sectie 10 
Akker, Deel, Dissel, Egge, Gootepad, Griend, Lamoen, Malle-
gout, Oever, Ploeg, Rietkraag, Ruiter, Slik, Stoep, Tas, Til, Vaart, 
Veen, Vloedlijn, Waterschip, Zeebies, Zeis (en enkele adressen 
in Hellevoetsluis) 
contactpersonen: 
Janneke Bloem-Schippers, Lamoen 14, 3232 LE (418596) 
Trudy Mensink-van Balen, Stoep 6, 3232 GJ (415617) 

sectie 11 
Ambachtsheer, Amer, Baljuw, Banjaard, Bieningen, Blanken-
burgse Rak, Bothil, Brielse Rak, Dijkgraaf, Grevelingen, 
Haringvliet, Heemraad, Hinder, Honte, Hossenbosdijk, 
Ingeland, Koningsdiep, Krammer, Landvoogdes, Magistraat, 

De gemeente is onderverdeeld in twaalf secties. Deze secties 
zijn verdeeld over zes wijkteams die bestaan uit één of meer-
dere ouderlingen, een diaken en contactpersoon.

De zes wijkteams

Sectie 1, 1a, 2
Ouderling: Dirk Wolthaus Watering 5, 3232 ER Brielle (417992)
d.wolthaus@gmail.com

Sectie 3, 4
ouderling: Teuni Langendoen-van Eekelen, Zeebies 2, 
3232 GD Brielle (416990) e.t.langendoen@wiesenpien.nl

Sectie 5, 5a, 6 en 7
ouderling: Klaas Jut, Jacoba van Beierenstraat 67, 
3232 VP Brielle (414027) k.j.h.jut@hetnet.nl
diaken: Willem Chr. Meyboom, Kaaistraat 29, 3231 KC Brielle 
(06-5315 3293), 3231kc29@planet.nl 

Sectie 8, 8a en 8b
Ouderling: vacant
Pastoraal medewerker 8a: Trudy Morgenstern, Boterstraat 7, 
3231 AB Brielle, (416886)

Sectie 9 en 10
ouderling: Joke van der Lugt-Kloppenburg, Hoogaars 35, 
3232 TC Brielle (411289) a.v.d.lugt2@kpnplanet.nl

Sectie 11 en 12
Ouderling: vacant

Per sectie zijn de volgende contactpersonen werkzaam.

sectie 1
Arsenaalstraat, Boterstraat, Egter van Wissekerkeplein, 
Franschestraat, Geuzenstraat, Houtkoperstraat, Kaaisingel, 
Kaaistraat, Kalkbranderstraat, Landsweg, Lijnbaan, Lijn-
baanstraat, Maarland ZZ 1-27, Molenstraat, Nieuwstraat, Roze-
marijnstraat, Scharloo, Slagveld, Touwslagerstraat, Turfkade, 
Turfstraat, Varkensstraat, Vischstraat, Warmoezenierstraat, 
Werfje, Zuidspuistraat, Zoutziederstraat 
Contactpersonen: 
Adrie Burghoorn-van der Pijl, Maarland NZ 82A, 3231 CH 
(06-2057 4090) 
Joke Nieuwpoort-Suister, Plantageweg 30, 3232 LE (416812) 
Aafke Pool, Burg. H. van Sleenstraat 68, 3232 XB (473552)

sectie 1a 
Verzorgingshuis Catharina Gasthuis 
Contactpersonen:
Ada de Jonge, Watering 5 3232 ER Brielle (417992)
Ton Menkveld, Maarland ZZ 93, 3231 CL (413203)

sectie 2 
Asylplein, Asylstraat, Coppelstockstraat, Kaatsbaan, Kerkstraat, 
Maarland ZZ 28vv, Moriaanstraat, Raas, Torenstraat, Voorstraat, 
Vrouwenhoflaan 
Contactpersonen: 
Teunie van Veen-de Groot, Sint Catharijnehof 18A, 
3231 XS (417179) 
Aafke Pool, Burg. H. van Sleenstraat 68, 3232 XB (473552)

sectie 3 
Brigitteweg, Van Sleenstraat, Clarissenstraat, Menno van 
Coehoornpad, Commandeurstraat, Doelenstraat, Gasthuis-
straat, Heultje, Hoonaardweg, J.de Klerkstraat, Koopmanstraat, 
Langestraat, Markt, Menno van Coehoornpad,  Nobelstraat, 
Queenboroughstraat, Schrijversdijk, St.Catharijnehof, De 
Snooplein, Stadsmuur, Trompstraat, Venkelstraat, Wellerond-
om, Welleslop, Zusterhof 
Contactpersoon: 
Jeanne van den Hout-Versteeg, Moolenwater 1, 
3232 AG (479876) 
Jeannette Klein-Verheij, Clarissenstraat 5, 3231 XC (314982)
Hennie Deur-Bos, Fregat 54, 3232 CH (414931) enkele adressen 
in het buitengebied

sectie 4
Van Almondeweg, Batterijweg, Van Blois van Treslongweg, 
Bollaarsdijk, Dijkstraat, Van Egmondplein, Heindijk, Kruithuis-
straat, Langesingel, Lumeyweg, Maarland NZ, Oostvoorn-
seweg, Rengersweg, Ripperdaweg, Rochus Meeuwiszweg, 
Roobolweg, De Rijckplein, Sleepseweg, Veerweg, Witte de 
Withstraat 
Contactpersonen: 
Ineke Keijzer-Schippers, Rengersweg 5, 3231 CN (418176)

Wijkindeling

Adressen
Sint-Catharijnekerk  

St. Catharijnehof 1, (412232) 
verhuur: Theun Klein (314982), 
verhuur@protestantsegemeentebrielle.nl 
website: www.protestantsegemeentebrielle.nl
Facebook: Protestantse Gemeente Brielle
Instagram: pgbrielle

Predikant
ds. Eibert. Kok (06-1072 4685), eibertkok@hotmail.nl

Kerkenraad 
Wim Littooij, voorzitter, Asylstraat 8, 3231 VB, Brielle 
(06-5160 6033), wp.littooij@hotmail.com
Theun Klein, scriba, Clarissenstraat 5, 3231 XC, Brielle 
(314982), onzescriba@protestantsegemeentebrielle.nl

College van Kerkrentmeesters
Ronald de Ridder, voorzitter (414674), 
kerkrentmeesters@protestantsegemeentebrielle.nl
Sonja Timmermans (06-1552 2810), 
penningmeester@protestantsegemeentebrielle.nl 
Facturen voor de administratie naar: 
postkerkrentmeesters@protestantsegemeentebrielle.nl

College van Diakenen
Herman Bloemhof, voorzitter (416344), 
diaconaleraad@protestantsegemeentebrielle.nl
Jennifer Thein, penningmeester (06-3432 2066), 
admidiaconie@protestantsegemeentebrielle.nl
Willem Christian Meyboom, (06-5315 3293)
3231KC29@planet.nl

Werkgroep Pastoraat
Klaas Jut, voorzitter (414027),
pastoraleraad@protestantsegemeentebrielle.nl
Jeanette van Dalsem, secretaris (06-23302187),
j.vandalsem@kpnmail.nl

Kerkblad Open Venster
Kopij voor het kerkblad sturen naar 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.nl of naar
Tine Wolters-Lobs, Voorstraat 164, 3231 BL Brielle

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau houdt, op afspraak, kantoor in de 
consistorie van de kerk.
Het bureau is bereikbaar via kerkelijkbureau@
protestantsegemeentebrielle.nl of telefonisch bij
Iep Prins-Nowee (418666), die de ledenadministratie verzorgt.

Koster 
Ina van Veen-Appelmelk (06-3469 0662), 
koster@protestantsegemeentebrielle.nl

Organisten
Marco ’t Hart (418232), 
Jan Meuleman (06-1531 2932)
Willem Christian Meyboom (reserve-organist, 06-5315 3293)
organisten@protestantsegemeentebrielle.nl

Rommelmarkt 
Coppelstockstraat 6a
Inlichtingen: Jaap Stolk (413809)

Sjoel
Turfkade 16, 3231 AT Brielle
Verhuur: Adrie de Vroome (417468)
Conciërge: Marjan Vegter-Snoep (472829)

Oosterlandse Rak, Oosterschelde, Pensionaris,Regentes, 
Schepenbank, Sparregat, Staaldiep, Stadhouder, Volkerak, 
Vroedschap, Wielingen, Zoom
Contactpersonen:
Lies Schot-Faasse, Amer 98, 3232 HA (413493) 
Gre Verdoorn-Hordijk, Vroedschap 3, 3232 PW (415420)

sectie 12
Vierpolders en een enkel adres in Zwartewaal 
contactpersonen:
Hannie Moor-Vrijenhoek, Coosenhoekstraat 17, 
3237 AD Vierpolders (417460)
Mirjam van der Sanden-van de Polder, Rijksstraatweg 38, 
3237 LR Vierpolders (41458)


