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M Meditatie
ds. Helene Perfors

Het kleine café
Wie regelmatig een shantykoor hoort kan ongetwijfeld meezingen 
met ‘Het kleine café aan de haven’. Het lied van Vader Abraham dat in 
allerlei toonaarden en taal wordt gezongen. Bij onze oosterburen - die 
wel van wat gezelligs houden in hun schlagerfestivals - zelfs door 
sterren als Peter Alexander en Engelbert Humperdinck. De krant ‘Die 
Zeit’ noemde het ooit een ‘Lobgesang kleinbürgerlicher Gemütlichkeit’. 
Nou, dat behoeft geen vertaling.

Je bent een fan of je haat dit liedje, er is nauwelijks een tussenweg. 
Voor mij walmt de spruitjesgeur er sowieso vanaf. Ik heb vooral een 
hekel aan het ‘en tevree!’ dat de zaal dan achter het betreffende zin-
netje aan blèrt. Hoezo ‘tevree’, als havendominee hoor ik het toch nét 
even te vaak. Om het op z’n Rotterdams te zeggen: pleurt op met dat 
liedje!

Waarom ik het dan toch hier in het kerkblad aanhaal? Dat komt door 
de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Iemand die ik 
graag hoor spreken en die ieder jaar een fantastische speech bij de 
4 mei-herdenking bij het koopvaardijmonument ‘de Boeg’ houdt. 
Iemand die de mooiste Arabische verzen zo kan citeren. En Abouta-
leb zei ooit in het tv-programma ‘Zomergasten’ dat hij ‘Het kleine 
café’ prachtig vindt en zelfs mooie poëzie. Dat was totaal onverwacht 
en het zette me aan het denken. Want ik besefte dat ik me eigenlijk 
geneer voor dit brokje Nederlandse cultuur. 

Volgens Aboutaleb zit het geheim in het refrein: ‘Daar in het kleine 
café aan de haven / daar zijn de mensen gelijk en tevree / Daar in dat 
kleine café aan de haven / daar telt je geld, of wie je bent, niet meer 
mee.’ Kleinheid, gelijkheid, gewoonheid, Aboutaleb noemt het positieve 
steekwoorden voor Nederland.
Zo had ik het nog nooit bekeken, maar ik ben dan ook geen import-
Nederlander.

Iedereen gelijk en tevree, het maakt niet uit hoeveel geld je hebt, of 
wat voor status je op moet houden. Als dominee hierover doordenkend 
klinkt er bijna iets bijbels in mee, zoals het boek Jesaja, waar wordt 
beschreven dat een wolf gaat liggen naast een lammetje. Dat een pan-
ter samen met een geitje slaapt (Jesaja 11). Een plek waar iedereen er 
mag zijn. Wie je bent, wat je gedaan hebt, het maakt allemaal niet uit. 
Je bent welkom, ‘ja, het is daar een heel goed café.’

En zo door mijmerend, het wordt tenslotte weer kerst, kom ik terecht 
bij dat bonte gezelschap dat zich ruim 2000 jaar geleden in een stal 
in Bethlehem verzamelde. Een groep herders, laag opgeleide en laag 
betaalde mannen, van wie vaak werd aangenomen dat het criminelen 
waren. Verder hoogstwaarschijnlijk mensen van de straat die kwa-
men kijken wat er aan de hand was. Natuurlijk de os en de ezel. En 
die stinkend rijke wijzen die later op bezoek kwamen met hun dure 
geschenken. Maar ook in die stal is iedereen gelijk en tevree. Want 
ze komen bij dat kind, een hulpeloos en weerloos kind, maar ook het 
kind met wie het licht is gekomen. Het mooie is dat het niet beperkt 

blijft tot die ene keer daar, bij Bethlehem. Wat de herders overkomt, 
wat de wijzen overkomt, dat kan ook voor ons telkens weer werke-
lijkheid worden. Elke keer als wij ons welkom mogen weten. Als wij 
anderen welkom mogen heten. Zonder poeha. Zoals in het liedje staat: 
‘Op een plek waar een mens, méns mag zijn, rijk of arm, ’t is daar 
warm.’ Het kleine café in Bethlehem.

Sentimenteel? Zeker. Kleinburgerlijke gemoedelijkheid? Ongetwijfeld. 
Maar ik ben óm, vooruit, laat dat liedje maar weer horen. En ik wens 
iedereen een kerstfeest toe zoals de mensen in het kleine café (dat 
ongetwijfeld overdadig is versierd) dat vieren.

Gelukkige en gezegende kerstdagen!
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NL uit het 
nieuwe Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk
LICHT
Kernwoord dat direct in mij rondzingt als ik 
gevraagd word voor het decembernummer 
van het Kerkblad iets te schrijven over het 
Liedboek.

Vele psalmen en liederen zijn me van jongs af 
aan vertrouwd en kunnen me al wandelend 
in de omgeving plots te binnen schieten op 
de cadans van de stap.
Wonende in ons behaaglijke huis aan de 
Hoogaars hebben we uitzicht op landerijen en 
luchten, een dagelijks contact met de natuur, 
de vele watervogels in de sloot achter ons 
huis, de zwaan die onze stap lijkt te kennen 
en niet meer blaast bij onze komst.
In deze tijd zijn de luchten indrukwekkend, 
jagende wolken, sluiers van regen, prachtige 
rood-oranje tinten bij het ondergaan van de 
zon.
De natuur is mij lief, om zomaar - om niet - 
in te mogen zijn, dagelijks weer.

Lied 216 spreekt daarvan, gezet op een 
warme melodie.

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de 
morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde, waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Ook om thuis te lezen lied 601:
“Licht dat ons aanstoot in de morgen” waarin 
de kracht van LICHT zo dichterlijk verwoord 
is door Huub Oosterhuis.

In het rumoer van de dag, in de wereld van 
vermeende maakbaarheid, vraagt het oefe-
ning in bewustwording, opmerkzaamheid.

In de consistorie van de NPB, te Brielle aan 
de Kerkstraat, hangt al jaren een poster met 
daarop een tekst die ook in het liedboek is 
geplaatst, een welke mij raakt.

Lied 925
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Zingen, het gezamenlijk uiting geven aan 
hoop - wanhoop - troost en bemoediging is 
een kostbaar goed in de kerk, de Sint-Catha-
rijnekerk waarin zo voelbaar is “de wolk van 
gebeden van wie ons zijn voorgegaan”, 
lied 280 waar in vers 4 de vraag klinkt: 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij u vinden laat?

Zouden wij voor elkaar die engelen kunnen 
zijn?

Wat is het te hopen dat we in het nieuwe jaar 
niet meer door corona weerhouden worden, 

om klank en stem te laten horen, dat in ons 
gezamenlijk en persoonlijk leven LICHT en 
VREDE mag zijn.

In het liedboek staan ook vele gedichten en 
gebeden, zomaar pareltjes tussen de liederen 
door.
Deze ontroert mij zeer (bladzijde 1525):

Kleine koe 
Zegen, God, mijn kleine koe,
zegen, God, mijn verlangen,
zegen ons samenleven, mijn kleine koe en 
ik,
en de manier waarop ik haar melk.
Zegen, God, elke speen,
zegen iedere vinger,
iedere druppel die in mijn schaal valt.
Zegen, God, mijn kleine koe.

Het is, lezer, misschien even een sprong om 
met mij mee te denken, maar bij dit gebedje 
heb ik direct onze kinderen en kleinkinderen 
in gedachten als verlangen en zegen over 
hun bestaan.

Tot slot een lied, eens gezongen als ‘lied 
voor de kinderen’ in de kerk, een lied dat 
wij bij onze gezamenlijke maaltijden (van 
voor corona) met kinderen en kleinkinderen 
regelmatig zongen:

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef in zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik 
je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

U allen gezegende feestdagen toegewenst.          
Corrie van der Heiden
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De Grote Oorlog vernietigt meer dan een miljoen jonge Franse man-
nen. Nog eens drie-en-een-half miljoen keren gewond en getrauma-
tiseerd terug uit de loopgraven. Hoe kun je alle moed en opoffering 
van deze generatie in ere houden. Met verhalen en balladen? Nee met, 
Franse specialiteit bij uitstek, wandkleden op groot formaat. Louis An-
quetin, kunstschilder en bevriend geweest met Vincent van Gogh en 
geraakt door het werk van Rubens en Rembrandt, ontwerpt de eerste 
van een vierluik over de overwinning op de aartsvijand. Mobilisatie, 
het begin van de oorlog.
Een kleurrijk werk vol symboliek. Gespierde mannen hameren in de 
werkplaats van Vulcanus de spaden om tot zwaarden. Trompetten 
schallen dat de overwinning aanstaande is, net als de haan in top die 
al victorie kraait. En bloemen liggen klaar om uitgestrooid te worden 
op de paden voor de soldaten die straks glorieus terugkeren.
De waarheid, en dat besefte iedereen, is de met geen woorden te 
beschrijven ellende aan het loopgravenfront. Maar ook thuis is er de 
angst en het gebrek aan alles. Als eindelijk de overwinning en vrede 
aanbreken, blijken die een bittere rand te hebben. Het land ligt in puin, 
de bevolking  is somber. En dus zet Anquetin een medaillon midden 
op het wandkleed. Niet in uitbundige maar in grijze tinten die opval-
len. Centraal een moeder die haar kind beschermt en de ploeg vooruit 
duwt. Als een eerbetoon aan al die vrouwen die een oorlog lang de 
boel draaiende houden. 
Naast al die anonieme vrouwen en moeders die volhielden, is het 
makkelijk een bonte stoet te formeren van alom bekende vrouwen 
die volhielden. Die volhardend in hun idealen de wereld  beter wilden 
maken. Denk maar aan Aletta Jacobs of Moeder Teresa om er maar 
een paar te noemen. En wat wordt er nu niet verwacht  van de aanko-
mende vicepresident van de VS, Kamala Harris. Telkens weer vrouwen 
die niet met tromgeroffel maar als stille kracht voor een knik in de 
geschiedenis zorgen.  
Als je dit puur sec bekijkt is het onbegrijpelijk dat in de zomer van 
’45 vrouwen die de Engelse industrie in de oorlog draaiende hadden 
gehouden, massaal werden ontslagen. Ze waren overbodig. Dat wil 
zeggen, de mannen kwamen van het front terug en daarom waren ze 
overbodig en thuis nodig. Maar dat terzijde. 
Ook door de Bijbel loopt een lange rij vrouwen die de fakkel brandend 
houden. Met voorop Sarah, de eerste moeder van Israël, Jochebed, de 
moeder van Mozes, Rachab die de verspieders verbergt, Esther, die 
haar volk redt. En er zijn er zoveel meer, zoals Ruth, waar we een 
morgen in november via de online-kerkdienst over horen. Een jonge 
weduwe die niet bij de pakken neerzit maar erop uitgaat om aren te 
lezen. Daardoor niet alleen het leven van haar en haar schoonmoeder 
overeind houdt, maar ook doorgeeft aan Isai, zijn zoon David en na 
meerdere generaties aan Jozef. 
En daarmee belanden we in deze decembermaand bij Maria die jong, 
verloofd en zwanger en toch zorgeloos, zoals alleen jonge meiden 
argeloos en zorgeloos in het leven kunnen staan, met die Jozef op 
weg gaat naar Bethlehem. Om daar op een achteraf plekje te bevallen. 
Maar van niet zomaar een kindje. Vol blijdschap en hoop zingt ze een 
loflied op de nieuwe Zoon van Israël. Ze weet dat Hij ook voor een 
knik in de geschiedenis zal zorgen. 

In de woorden van Jan van Opbergen, stuwende kracht in de 8-mei-
beweging van de negentiger jaren, klinkt dat zo.
Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God omdat Hij zich naar 
mij, Zijn dienares heeft toegebogen. En zie ik mag het aan den lijve 
nu ervaren, dat Hij zich openbaart zoals een kind dat weerloos is en 
weergaloos.
Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God. Ik geef met vreugde 
door aan jong en oud, aan al wie leeft en ooit nog leven zal, dat onze 
God zich openbaart in al wat nutteloos onvruchtbaar schijnt in de 
ogen van de groten.
Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God. De hebbers en de 
weldoorvoeden heeft hij nauwelijks iets te bieden - alleen de armen is 
hij tot leven, brood en broederschap.
Magnificat: met hart en ziel bezing ik  onze God. Wat Hij Abraham 
beloofde zie ik nu en ooit gebeuren: heel de wereld wordt bevrijd 
en ieder die een slecht verleden had, zal worden, dankzij Hem, een 
toekomstmens.
Een Magnificat om met de kerst uit volle borst te zingen. Maar ja,  
dat mag dus voorlopig niet. Mee neuriën op YouTube dan maar? Als 
eerbetoon aan al die vrouwen en moeders die de wereld overeind 
houden.

Mobilisatie

K Kerkkronkels
Theun Klein
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Verantwoording diaconale collecten en 
giften over het derde kwartaal 2020
Collecten voor eigen werk € 1.632,72
Kerk in Actie 
  Binnenlands Diaconaat  200,00
Pauluskerk  229,28
Noodhulp ramp Beiroet  1.356,60  
Kerk in Actie zending Rwanda  200,58
Kerk in Actie zending Syrië  300,16
Vrijwillige Diaconale Bijdrage  200,00
Giften voor Diaconie  75,00   
  
Totaal  € 4.194,34

Toelichting bij de collecten
Als u één van de beoogde collectedoelen in 
het bijzonder wil steunen, vragen we u een 
storting te doen op de bankrekening van 
de Diaconie: NL32 RABO 0365 4804 44 ten 
name van Diaconie Protestantse Gemeente 
Brielle, onder vermelding van het collecte-
doel.

Kerkgroei
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de 
deuren wagenwijd open te zetten, al gaat dat 
onder de huidige omstandigheden moeilijk. 
Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht 
en geborgenheid. Als christenen mogen we 
mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, 
de geboorte van Jezus Christus, met ons 
mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt 
de Protestantse Kerk diverse materialen en 
activiteiten aan om mensen op een aantrek-
kelijke manier kennis te laten maken met de 
kerstboodschap.
Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal be-
doeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren 
of vrienden, en hen uit te nodigen voor een 
kerstviering. Ook zijn er via Zingenindekerk.
nl en Korenindekerk.nl door het hele land 
laagdrempelige kerstconcerten. Collecteer mee 
voor de ontwikkeling van deze materialen en 
activiteiten, zodat zoveel mogelijk mensen 
het goede nieuws van Kerst horen.
Op 20 december, vierde advent, collecteren 
we voor dit doel. 
Meer informatie: www.daaromkerst.nl   

Leger des Heils
Tijdens de (online) dienst op kerstavond, 
21.30 uur, is er één collecte. De helft van de 
opbrengst gaat naar onze kerk, de andere 
helft is bestemd voor ondersteuning van 
de activiteiten van het Leger des Heils in 
Spijkenisse. Omdat we verwachten dat tijdens 
een kerstnachtdienst vrij veel mensen van 
buiten de vaste kring van kerkgangers met 

de kerk verbonden zijn, willen we juist dan 
graag voor een aansprekend goed doel uit 
onze regio collecteren. Het Leger des Heils or-
ganiseert in Spijkenisse een buurthuiskamer, 
kledingwinkel, koffieochtenden en andere 
samenkomsten. We ondersteunen hen graag 
in hun goede werk.

Vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te wei-
nig eten. Zo wachten duizenden bange kin-
deren in Griekse vluchtelingenkampen op de 
winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal 
alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oos-
ten en Afrika, op zoek naar warmte en veilig-
heid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken 
staan op omdat ze geloven in een beter leven 
voor deze kinderen. Juist met advent leven 
we toe naar een nieuw begin: de geboorte 
van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem 
gaf God licht in het donker, en dat geven wij 
door. We helpen de kinderen met voedsel, 
kleding en onderwijs en we proberen hen 
op een betere plek te krijgen. Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in  Griekenland! Tij-
dens de viering op kerstmorgen collecteren 
we voor dit doel. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/kerst  

Senegal studieplan
Tijdens de eerste dienst van 2021, 3 januari 
collecteren we voor Senegal studieplan. 
Senegal studieplan is een initiatief van Stich-
ting Ong Education en werkt op basis van 
nauwkeurig omschreven, door de Senega-
lezen gekozen, projecten. Per project wordt 
de opdracht aan lokale aannemers gegund 
op basis van gedetailleerde offertes. Senegal 
studieplan biedt kinderen een betere toekomst 

door educatie, door verbetering van lesom-
standigheden, door aanschaf van studiemate-
riaal en door invoering van moderne lesme-
thoden. Senegal studieplan werkt kleinschalig 
en daardoor effectief. Elke euro komt zonder 
overhead terecht bij het beoogde project.
Initiatiefnemers Bram Poldervaart en Michiel 
van den Bergh vertellen: “We hebben in de 
afgelopen drie jaar heel veel bereikt. En daar 
zijn we echt trots op. Onze eerste school is nu 
bijna ‘af’. Het eerste jaar hebben we elektrici-
teit laten aanleggen en een waterpomp geïn-
stalleerd, zodat er stromend water is tot in de 
toiletten. Vervolgens hebben we het gebouw 
en de lokalen grondig opgeknapt. Tegelij-
kertijd hebben we een boekenfonds opgezet, 
aangezien de leerlingen nauwelijks over les-
boeken beschikten. Inmiddels zijn er boeken 
voor bijna alle vakken en alle niveaus! Ten 
slotte hebben we een mediatheek ingericht 
met boekenkasten en acht computers, zodat 
de leerlingen nu computerles kunnen krijgen.
Alleen het sportterrein is nog niet aangelegd, 
maar de bedoeling is om dat volgend jaar aan 
te pakken. We hebben er geld voor gereser-
veerd.
We werken met een vaste ploeg lokale 
ambachtslieden die uitstekend werk ver-
richten voor zeer redelijke prijzen. Tijdens 
de werkzaamheden zijn wij altijd ter plekke 
aanwezig.

Voor 2021 richten wij onze pijlen op drie 
nieuwe projecten:
•  20 nieuwe computers voor het collège privé 

van Diembering
•  Lokalen opknappen en een waterput verdie-

pen voor het collège van Youtou
•  Een nieuw schoolgebouw voor de School 

voor de Tweede Kans van Kabrousse.”

Kijk voor meer informatie over deze projecten 
op www.senegalstudieplan.nl.

Missionair werk
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp 
welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. 
Een mobiel koffietentje voor mensen die een 
praatje willen. Kerken zijn creatief in het 
zoeken naar verbinding met hun omgeving. 
Op allerlei manieren zijn ze van betekenis 
voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het 
evangelie goed nieuws is voor álle mensen. 
De Protestantse Kerk in Nederland onder-
steunt missionair-diaconale initiatieven van 
gemeenten, want zo zijn we een kerk van 
betekenis. Op 17 januari collecteren we voor 
dit doel. 

D van de
Diaconie
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G nieuws uit de
Gemeente

Gedachteniszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
gedenken we de overledenen van het afge-
lopen jaar. Wederom vanwege de pandemie 
konden daar op 22 november jl. alleen de 
nabestaanden bij zijn. Gemeenteleden die via 
de kerkomroep de dienst volgden voelden ook 
verdriet, versterkt door er niet bij kunnen zijn 
en in de kerk een kaars aan te steken.
Annemarie Timmer (zang) en Jeannet Posma 
(panfluit) verleenden hun medewerking aan 
de dienst waarin onder andere lied 199 klonk.
(tekst Sytze de Vries - muziek Willem Vogel)

Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

Laat de zon van uw aangezicht over ons 
opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Voor Kerst en alle dagen die komen
ervaring van licht
licht in mensen
hartverwarmend
licht dat goed doet
licht dat draagt
hoopvol maakt
opgewassen tegen het donker

Conny en Harry Doornbos
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Via deze weg willen wij u graag laten weten dat we er voor u zijn.
Heeft u behoefte aan een luisterend oor of aan iemand 
• om samen een spelletje mee te doen,  
• om een heerlijke wandeling mee te maken, 
• of iets anders? 
Laat het ons weten! Is het niet voor uzelf maar kent u iemand die hier behoefte aan heeft, 
dan kunt u contact met ons opnemen en gaan we iets voor u regelen. 
We zullen daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. 
Jelle Jan Holwerda  j.holwerda@penta.nl 06-20540296 
Jacqueline Groenewegen jsgroenewegen@hotmail.com 06-21227978 
Herman Bloemhof herman_bloemhof@hotmail.com 06-51236988 
Teuni Langendoen  e.t.langendoen@wiesenpien.nl 0181-416990 
Joke vd Lugt t.vdlugt@outlook.com 0181-411289 

Voor een luisterend oor kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij ds. Harry Doornbos.
Via e-mailadres doornbosbaaima@hetnet.nl of telefoonnummer 0181-219886.

Pastorale raad

Met advent leven we toe naar Kerst, de geboor-
te van Jezus. God gaf ons licht in het donker. 
Wij mogen dat licht betekenis geven en laten 
zien dat we leven vanuit de hoop op een beter 
leven; dat is bloeien in Gods licht. Dát delen en 
dát vieren met de mensen om ons heen, maakt 
het leven goed. In de ander komt iets van God 
naar ons toe en zien we een glimp van het licht 
van Christus. Wij zijn mensen van de hoop. 
Daarom geven we Gods licht door.

Oproep aan iedereen, ook niet gemeenteleden

De geboorte van Jezus
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KM van de
Kerkrentmeesters

Kerk in beeld
Op zondag 29 november was het dan zover: de eerste beelden uit onze 
kerk kwamen de huiskamers binnen. Dankzij de inspanningen van 
vrijwilligers en kosters kunnen de zondagse kerkdiensten thuis nu ook 
in beeld worden gevolgd.

Begroting
In de vergadering van de kerkenraad van 26 november jl. werd de be-
groting voor 2021 gepresenteerd, besproken en vastgesteld. Rekening 
houdend met in 2021 te verwachten gevolgen van corona vertoont die 
begroting een negatief resultaat van 119.000 euro. Bij het januarinum-
mer van het kerkblad vindt u een verkorte begroting met toelichting.

Najaarsactie
In november lieten we de brieven voor Najaarsactie 2020 uitgaan. 
Tot nu toe mochten wij hierop een bedrag van om en nabij 4000 euro 
ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. Iedere gever: hartelijk dank 
voor uw bijdrage.

Actie Kerkbalans
Zoals elk jaar zullen ook in 2021 vrijwilligers bij alle kerkleden langs 
gaan voor de Actie Kerkbalans. Deze keer is het thema: ‘Geef van-
daag voor de kerk van morgen’. Daarmee willen we benadrukken dat 
de kerk uw steun nodig heeft om actief te kunnen blijven en om aan 
anderen te kunnen geven. Juist in deze moeilijke tijd is het van belang 
om de lijn naar de toekomst vast te houden.

Consistorie
De consistorie ondergaat - na tientallen jaren - een grondige opknap-
beurt. Behang en gordijnen zijn vernieuwd. Met dank aan Aad van 
Veen en Pieter Schwartz voor het behangen! Momenteel wordt het 
schilderwerk onder handen genomen.  

Giften
Voor de Najaarsactie ontvingen we via de heer Klein 100 euro en via 
mevrouw Van der Lugt 15 euro. Voorts werden ontvangen voor de 
kerk: 50 euro; via mevrouw Schwartz 20 euro; via de kosters 15 euro. 
En voor het kerkblad via de kosters 20 euro.

(lied 500, vijfde couplet)

Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

Sytze de Vries

Gezegende
kerstdagen

 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een 
nieuw kerkblad dat begin 2021 het levenslicht 
zal zien. De redactie wil dit nieuwe kerkblad 
op de voorzijde en aan de binnenkant aankle-
den met een variatie aan beeldmateriaal die 
symbool staat voor de variatie van gemeen-

tezijn. Daarbij hebben we uw hulp nodig! 
We nodigen iedereen uit om uw persoonlijke 
beeld van gemeentezijn naar ons op te sturen. 
Dat mag van alles zijn, zolang het voor u 
maar betekenis heeft. Dat mag u per e-mail 
of per post aanleveren. Het mag een foto zijn, 

maar ook een beschrijving van een beeld als 
u even geen foto beschikbaar heeft. Daar kan 
de redactie dan mee aan de slag. 
Wij kijken uit naar uw reacties via e-mail 
onskerkblad@catharijnekerk.nl of in de brie-
venbus van Voorstraat 164.

Uw beeld van onze gemeente
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Laatste kerkenraadsvergadering 2020
Donderdag 26 november vergaderde de 
kerkenraad voor de laatste keer in dit kalen-
derjaar. Op de agenda stonden onder andere 
de begrotingen voor 2021 van het College 
van Diakenen en het College van Kerkrent-
meesters. Beide begrotingen werden door de 
kerkenraad vastgesteld.
Een belangrijk bespreekpunt vormde de 
regionale samenwerking tussen de kerkelijke 
gemeenten. Geconstateerd werd dat deze 
samenwerking momenteel nog te weinig ont-
wikkeld is, maar, zeker in deze moeilijke tijd, 
wel eens van essentieel belang zou kunnen 
zijn voor de toekomst van onze kerk. Beslo-
ten werd dan ook om op dit vlak concrete 
actie te ondernemen.
De eerste kerkenraadsvergadering in 2021 is 
op donderdag 21 januari.

Beeld bij Kerkomroep
Op zondag 29 november was de eerste 
Kerkomroep-uitzending vanuit de Sint- 
 Catharijnekerk met geluid én beeld. Het was 
een dienst van Schrift en Tafel in aanwezig-
heid van de kerkenraad.
Deze uitzending kan zeker een succes 
genoemd worden en leverde veel positieve 
reacties op.

Stichting Behoud Brielse Dom
Zoals bekend heeft de Stichting Behoud 
Brielse Dom (SBBD) als doel inkomsten te 
genereren voor de instandhouding van het 
kerkgebouw door commerciële verhuur. 
Om een zo realistisch mogelijk inzicht te 
hebben in de mogelijkheden tot verhuur zal 
een onafhankelijke instantie een onderzoek 
uitvoeren naar de herbestemmingsmogelijk-

heden van de Sint-Catharijnekerk.
Opdrachtgevers zijn de SBBD en de Protes-
tantse Gemeente Brielle (als eigenaar van het 
kerkgebouw). De offerte voor het herbestem-
mingsonderzoek is intussen door de beide 
opdrachtgevers getekend.
Het onderzoek zal grotendeels bekostigd 
worden uit de subsidieregeling Stimulering 
Herbestemming Monumenten.
De burgerlijke gemeente Brielle en de provin-
cie Zuid-Holland (aanjaagteam voor erfgoed) 
vormen de overige betrokken partijen bij het 
herbestemmingsonderzoek.

Tot slot …
… wenst de kerkenraad een ieder in deze 
moeilijke tijd gezegende Kerstdagen.

Willem Delwel

KR uit de
Kerkenraad

In ons laatste kerkblad mochten we u ver-
heugd meedelen dat er al enkele contacten 
waren gelegd en telefonische gesprekken 
waren gevoerd met kandidaten. Met het 
verschijnen van dit kerkblad zitten we mid-
den in de eerste gespreksronde en hebben de 
eerste (fysieke) gesprekken plaatsgevonden. 
De eerste gesprekken vinden plaats met drie 
commissieleden. 
De beroepingscommissie zal de gesprekken 

evalueren en met de kandidaten waar we mee 
door willen gaan een tweede gesprek inplan-
nen met de voltallige commissie. Helaas zal 
met de huidige perikelen rondom het corona-
virus het horen van de kandidaten in beginsel 
digitaal zijn. We houden u op de hoogte. 
De beroepingscommissie zal haar taak 
zorgvuldig en vertrouwelijk uitvoeren. Dit 
betekent onder andere dat er geen (inhoude-
lijke) mededelingen gedaan worden over de 

contacten en de gesprekken die de commissie 
voert.
Meer weten? Neem dan contact op met de 
voorzitter van de beroepingscommissie,  
de heer Arjan Monteny: 06-51230438 of 
monteny@groeisaam.nl.

namens de beroepingscommissie PGB 
Arjan Monteny, voorzitter
Annette Schot, secretaris

Beroepingswerk in volle gang

Allerzielen
Op 2 november waren ouderling Joke van der 
Lugt, diaken Willem Chr. Meyboom en domi-
nee Harry Doornbos in de kerk om mensen 
in de gelegenheid te stellen een kaarsje aan 
te steken. 
Er waren doorlopend mensen die gebruik 
maakten van de uitnodiging om in de Sint-
Catharijnekerk hun dierbaren te gedenken. 
Ongeveer honderd keer werd een kaars 
aangestoken. Een kwart daarvan door eigen 
gemeenteleden, driekwart door anderen, be-
kenden en onbekenden. Ook kinderen werden 
erbij betrokken. De Pastorale en Diaconale 
raad kijkt terug op een betekenisvol samen-
zijn waar duidelijk behoefte aan is.
Het behoeft geen toelichting bij het besluit 
om ook volgend jaar de kerk weer open te 
stellen op Allerzielen.
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Aan het begin van de zomer dachten we nog 
dat de corona maatregelen langzaam konden 
verdwijnen. Voor ons als gemeente betekende 
dit weer samenkomen! Eerst aarzelend, maar 
geleidelijk vonden we onze weg weer naar de 
kerk.
Nu, een half jaar later weten we wel beter. De 
tweede golf heeft ons hard met de neus op de 
feiten gedrukt, het virus was niet weg en gaat 
voorlopig niet weg. Inmiddels zijn we alweer 
gewend aan de beperkingen en het vieren van 
de diensten via computer of tablet. Nu staan 
we dan met het Kerstfeest voor de deur, er wat 
bedremmeld bij. Kerst vier je immers in een 
volle kerk. Je samen verheugen op het Chris-
tuskind wordt node gemist. Juist op die dagen 
mis je elkaar. Het samen vieren versterkt im-
mers de blijdschap. Ja, we hebben nu beeld bij 
de diensten, ook op Kerstavond. Toch zal de 
beleving anders zijn, minder intens.
Is het dan niet echt Kerst?
Jawel, gelukkig blijft de kern van het Kerst-
feest overeind. Het Kind laat zich niet tegen 
houden. Niet door een volle herberg, en ook 
niet door corona. Kerst is het feest van de 
hoop. Hoop op een nieuw begin. Klein in het 
begin, groeit het weldra uit tot iets heiligs, 

machtigs en van ongekende kracht. Ook nu 
mogen we hoop houden. Hoop op gezond-
heid. Hoop op vrede. Hoop op veerkracht van 
onze gemeenschap. Hoop op een vaccin wat 
ons gaat beschermen, zodat de beperkende 
maatregelen uiteindelijk weer afgebouwd 
kunnen worden. Laten we ons door dit Kerst-
wonder bemoedigd weten en met vertrouwen 
de nabije toekomst tegemoet gaan.

Ik wens u allen gezegende Kerstdagen.
Rienk Koopmans,

voorzitter kerkenraad 

Jezus is geboren!
“Niet lang na de geboorte van Jezus kwa-
men er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze 
kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze 
vroegen aan de mensen in Jeruzalem: ‘Waar 
is de koning van de Joden die kortgeleden 
geboren is? We hebben een ster gezien.  
Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn 
wij gekomen om de nieuwe koning te eren.” 
Matteüs 2:1-2
Wat heb je nodig?
• leeg melkpak;
• kwasten;
• verf;
• kerststickers;
• schaar;
• niettang;
• touw;
• stokje;
• lege keukenrol;
• vloeipapier;
• elektrisch waxinelichtje.

Het licht van de ster wijst de wijze mannen 
de weg naar Betlehem. Maak dit lantaarntje 
en wees zelf een lichtje voor iemand!

Voor wie wil jij een lichtje zijn?
Neem een melkpak. Maak aan iedere zij-
kant van het pak vlak boven de onderkant 
een gat. Drie grote gaten en een kleiner 
gat. Het kleine gat moet zo groot zijn 
dat er een waxinelichtje door past. Verf 
het pak en versier hem met bijvoorbeeld 
sterretjes. Aan de binnenkant van de drie 
grote gaten plak je vloeipapier. Maak in 
het midden van de onderkant van het 
melkpak een bakje van een stukje keuken-
rol, waarin het waxinelichtje past. Maak 
de bovenkant van het pak goed dicht met 
een nietje. Maak een gaatje bovenin het 
stuk karton en doe een touwtje door het 
gaatje. Maak het touwtje vast aan een 
stokje. Je kunt je lantaarntje nu dragen!

Ook met Kerst virtueel samen ...

Maak een lantaarntje

Al achttien keer heeft de Protestantse Ge-
meente Brielle jaarlijks een maaltijd voor 
haar oudere gemeenteleden georganiseerd in 
de Sint-Catharijnekerk: de herfstmaaltijd. Met 
deze activiteit beogen we mensen van 75 jaar 
en ouder met elkaar in contact te brengen. 
Sommigen van hen zijn niet meer zo mobiel 
of zijn anderszins beperkt, wat soms tot 
vereenzaming leidt. Tijdens de laatste paar 
edities waren er jaarlijks begin november 
circa 180 deelnemers. 
Helaas kon deze Herfstmaaltijd dit jaar om 
begrijpelijke redenen vanwege de Corona-
crisis niet doorgaan. Dat is een groot gemis. 
Als blijk van medeleven en aandacht is 
afgelopen week bij alle oudere gemeentele-
den een bloeiend plantje bezorgd in de hoop 
hen volgend jaar weer te kunnen begroeten 
bij de Herfstmaaltijd. Het gaat om bijna 350 
gemeenteleden. De waardering hiervoor bleek 
groot.
Hartelijke dank aan alle vrijwilligers die dit 
mede mogelijk hebben gemaakt.

Bloemengroet
voor 75-plussers

 

Riet van Liere

Jannie van Beek

Jannie van Es



D bij de
Diensten

Ieder jaar vindt de Kerstnachtdienst in de 
Sint-Catharijnekerk plaats onder grote 
belangstelling. Helaas is dat dit jaar niet 
mogelijk vanwege de coronacrisis. 
Desondanks gaat deze dienst wél door, maar 
alleen degenen die in deze dienst een taak 
hebben mogen aanwezig zijn.
Toch kunt u deze dienst natuurlijk meemaken 
via de Kerkomroep.

Voor de duidelijkheid daarom nog even het 
volgende.
De dienst begint om 21.30 uur.

Ga tegen half tien naar www.catharijnekerk.
nl. Vervolgens klikt u op www.kerkomroep.
nl. U hebt nu de mogelijkheid om de dienst 
te volgen met geluid én beeld. Als u de dienst 
met beeld wilt volgen klikt u op kijken.
In deze dienst lezen we uit de profetieën  
van Jesaja, uit Lucas 2 en uit Openbaring 21: 
24 - 26.

Wat de muzikale en vocale invulling betreft 
zullen we het nog zonder cantorij moeten 
stellen, maar we proberen dat natuurlijk zo 
goed mogelijk te compenseren.
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Leesrooster
onder voorbehoud

20 december 2 Samuël 7: 4 - 26
 Lucas 1: 26 - 38
24 december Jesaja 8: 23b - 9: 7
 Lucas 2: 1 - 20
 Openbaringen 21: 24 - 26
25 december Exodus 1: 15 - 2: 10
 Johannes 1: 1 - 14
27 december Lucas 2: 22 - 40

3 januari Jesaja 60: 1 - 6
 Matteüs 2: 1 - 12
10 januari Jesaja 55: 1 - 11
 Marcus 1: 1 - 11
17 januari Jesaja 62: 1 - 5
 Johannes 1: 29 - 2: 11
24 januari 1 Samuël 3 1 - 10  
 Marcus 1: 14 - 20

24 december - Kerstnachtdienst in beeld

25 december - Eerste Kerstdag

Licht (liturgische bloemschikking eerste advent)

Kerstmis

27 december - Jaarwisseling

Laten we ons warmen aan het licht.
Laten we elkaar aansteken met die warmte.
Laat de vlam van de hoop in ons opgloeien,
Laat het vuur in de korte lontjes uitdoven.
En laat er een golf van warmte door de wereld gaan.

Voor deze dienst gelden dezelfde beperkingen 
als voor de Kerstnachtdienst. De aanvangstijd 
is 10.00 uur.
De lezingen zijn Exodus 1: 15 tot en met 2, 

vers 10 (over de geboorte van Mozes) en uit 
het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 1: 1 
tot en met 14.

Deze dienst zal in het teken staan van de 
nabij zijnde jaarwisseling.

Uit het Evangelie naar Lucas lezen we hoofd-
stuk 2: 22 tot en met 40.

Kom, zei hij, het is tijd
we moeten gaan -
en hij nam haar hand
en zij legde haar ogen in de zijne
en samen gingen ze op weg
hij torste de verwondering
Zij droeg een wereld in haar buik.

De tocht was lang en zwaar
en toen de tijd gekomen was
dat zij prijs moest geven
wat haar van elders was toevertrouwd
vonden ze nergens plaats
en zij werd bang
vouwde haar handen om haar buik
en keek naar hem
en woordeloos zei hij:
het zal wel goed worden -
ik zal voor je zorgen.

En zo vonden zij een stal
en gedragen door de winden der tijden
omringd door alles wat was en wat is
brachten zij een zoon ter wereld
en de man keek naar de vrouw
de vrouw keek naar de man
en samen keken ze naar het kind
en wiegden het in hun liefde
en in haar pijn
ze had hem aan de wereld uitgeleverd.

Ze wiegden het kind in haar pijn
en hebben het Jezus genoemd.

In liefde ontvangen
met liefde gedragen
uit liefde gebaard.
Jezus Messias.

Marjo Dohmen



KD Kerkdiensten
Sint-Catharijnekerk

Uitzendingen vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te zien via www.kerkomroep.nl.

  Collecten

zondag 20 december  4e zondag van Advent Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Missionair werk
ds. Helene Perfors  Onderhoud

donderdag 24 december Kerstnacht 1/2 Eredienst
21.30 uur liturgische kleur is wit 1/2 Werelddiaconaat
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

vrijdag 25 december  Kerstmorgen Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Kinderen in de knel
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

Zondag 27 december  Zondag na Kerst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 3 januari Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen St. ONG Education
ds. Stefan Francke (Middelburg)  Onderhoud

zondag 10 januari 1e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Jan-Willem Doff (Rotterdam)  Onderhoud

zondag 17 januari 2e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie/ Missionair
ds. Egbert Rietveld (Goes)  Onderhoud 

zondag 24 januari 3e zondag na Epifanie Werelddiaconaat
10.00 uur liturgische kleur is groen Onderhoud
ds. Harry Doornbos dienst van Schrift &Tafel 

zondag 31 januari 4e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Leo de Leeuw (Scheveningen)  Onderhoud
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Helemaal in de trend van nu en voor een paar kleurrijke uurtjes 
ziet u een kleurplaat van Masja van den Berg. Zij gaf een 
kleurboek uit gevuld met louter kerstkleurplaten. 
In de bijlage van dagblad Trouw van 24 oktober jl. was in 

november ook een kleurplaat opgenomen uit Het kleine leven, 
ingekleurd, met tekeningen van Marly Hendricks en tekst van 
Nicolien Mizee. Een prachtig boek! Ook al houdt u niet van 
kleuren, is het de moeite waard om te lezen. 

Kleurplaat
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Bron: Away in an Manger - a story of the nativity by Paul Nussbaumer

Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem. 
Het is koud en het sneeuwt. De dunne poten 
van de ezel zakken bij iedere stap diep in 
de sneeuw. Jozef is moe. Maar Maria is blij. 
Ik krijg een baby, weet ze. En straks zijn we 
in de stad. Daar vinden we wel een warme 
slaapplaats.

Het is al donker als ze in de stad aankomen. 
De straten zijn leeg, iedereen ligt al op bed. 
Bij de laatste herberg brandt nog een lampje. 
Maar de herbergier schudt nee. Er is geen 
slaapplaats meer. Wacht, net buiten de stad, 
aan de rand van het bos, staat een stal. Met 
hooi en stro en een koe die melk geeft.

Ze vinden de stal. Jozef maakt een bed van 
stro. Hij legt Maria neer. Ze slaapt al. Jozef 
gaat naast haar zitten en valt ook in slaap. De 
koe en de ezel houden hen warm. Die nacht 
wordt de baby geboren.

Buiten in het veld zijn er herders met hun 
schapen. Plotseling wordt het helder licht. 
Wees niet bang, roept een engel. Vannacht 
is het Christuskind geboren. In de stal bij de 
bosrand.

De herders vertellen overal het nieuws. De 
boeren pakken kaas en boter. De boerinnen 
bakken brood. In een lange rij gaan ze op 
weg naar de stal.

Peter, de jongste herder, rent naar de stad. Hij 
maakt al zijn vriendjes wakker. In een lange 
optocht gaan ze met brandende kaarsen  naar 
de stal.

Drie machtige koningen uit een ver land 
komen ook naar de stal. Ze dragen zware 
kronen en zwaar zijn ook de geschenken die 
ze voor het Christuskind meebrengen.  

Er komen nu zoveel mensen, dat de stal te 
klein is. Daarom zet Jozef de kribbe met het 
kind voor de deur van de stal. Zo kan ieder-
een het Christuskind zien.

Het wordt nacht. Iedereen gaat naar huis. 
Jozef brengt de kribbe weer naar binnen. Dan 
hoort hij geritsel buiten ... Hij doet de deur 
open en wat ziet hij? 

Alle kinderen staan er nog ... Ga naar huis, 
zegt Jozef, Maria en het kindje moeten sla-
pen. En jullie ook. 

We willen nog graag een lied zingen voor we 
naar huis gaan, zeggen de kinderen. En ze 
zingen:

Geen wiegje als rustplaats, maar een krib 
was ‘t weleer, waar ‘t Kindeke Jezus lei zijn 
hoofdje ter neer. De sterren, zij keken van de 
hemel zo mooi, naar het Kindeke Jezus, hoe 
hij sliep in het hooi.

Door ‘t loeien der koetjes was het kindje 
ontwaakt, maar daardoor werd ‘t kind niet 
aan ‘t schreien gemaakt. Heer Jezus, nu 
ziet Ge uit de hemel ter neer, ik dank u, dat 
g’eens ook een kindje waart, Heer.

Dan zingen ze nog:
Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Daarna gaan ze allemaal door het stille bos 
naar huis..

Geen wiegje als rustplaats



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis

Vakgarage 
Wolters B.V.
Molendijk 44, 3227 CC Oudenhoorn

tel.: 0181-469946 

www.vakgaragewolters.nl

Molendijk 44  I  3227 CC Oudenhoorn  I  0181 469946
www.vakgaragewolters.nl

Kijk voor het actuele  aanbod op onze website

Toe aan een andere auto?

U koopt bij ons een nieuwe of 
gebruikte auto van alle merken!
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We hebben al een tijdje niks van ze gezien 
of gehoord, maar ze zijn er nog hoor! De 
tieners uit de jeugdkerk. Al sinds maart moet 
de jeugd het doen zonder jeugdkerk op de 
eerste zondag van de maand, en al de leuke 
activiteiten zoals de dropping of het slapen in 
de kerk. Niet dat de tieners het erg vinden om 
een extra zondagochtend lekker in hun bed te 
kunnen blijven liggen. Toch zit het ook voor 
hen niet mee deze tijd, maar de meesten slaan 
er zich goed en positief doorheen. Nu zijn de 
jeugdkerk en de bijbehorende activiteiten wel 
het minste wat ze missen, want nu alles dicht 
en afgelast is moet de jeugd het doen zonder 
de mensen en activiteiten die eerst vanzelf-
sprekend waren. 
Hoe gaan zij hier mee om? En heeft de jeugd 
ideeën om onze gemeente een handje te kun-
nen helpen? Dit soort vragen zijn gesteld aan 
de leden van de jeugdkerk om ook bij hen 
een inkijkje te krijgen van hun visie op de 
pandemie.

Wat houdt de jeugd nu bezig en wat 
vinden ze het belangrijkste? 
Op de vraag wat de jeugd nu het meeste 
bezig houdt, komt er één antwoord bijna elke 
keer naar voren. Sporten! Veel doen sinds de 
pandemie meer aan sport. Volgens hen is dit 
niet alleen prettig om even het hoofd leeg te 
maken, maar ook om weer fysiek in con-
tact te zijn met vrienden. Daarnaast zoeken 
ze, met in achtneming van de maatregelen, 
elkaar meer op. En vinden ze het belangrijk 
om zich te focussen op school, omdat dit nu 
lastiger is doordat veel lessen online zijn. 
Het belangrijkste vinden de meeste toch het 
sociaal contact met vrienden en andere leef-
tijdsgenoten, en eventjes er tussenuit kunnen 

om zich niet bezig te hoeven houden met 
al het gedoe rondom de crisis. “Ik vind het 
belangrijk dat we allemaal nog iets kunnen 
doen waar we ons lekker kunnen laten gaan” 
-Joëlle Simons, (16).

Wat missen ze het meest?
Misschien is dit wel een antwoord wat bij 
ieder van ons zou passen. Bijna alle kinderen 
geven aan de onbezorgdheid en het leven 
zonder 1,5 meter te missen. Ook vakanties 
is iets wat vaak genoemd wordt. Spullen 
pakken, vliegtuig in en liggen in de zon, is 
toch echt iets wat de jeugd mist. Toch staat 
bij elkaar komen met familie of vrienden, 
zonder bezorgd te zijn over de afstand op 
nummer één. “De 2019 versie van mij kon 
dat natuurlijk niet weten toen, maar achteraf 
is het ontzettend fijn om die 1,5 meter los te 
kunnen laten” -Jochem Groeneveld, (17).

Maakt de jeugd zich zorgen?
We zien het vaak verschijnen in het nieuws. 
Jeugd die toch de maatregelen schendt of 
sociale media berichten van mensen die het 
helemaal zat zijn en niet meer mee willen 
doen. Soms lijkt het alsof het de jeugd minder 
kan schelen dan de ouderen onder ons. Na 
rondvraag blijkt dit juist het tegendeel. Veel 
van de kinderen geeft aan zich zorgen te 
maken over hoe het nu gaat en hoe alles gaat 
lopen in de toekomst. Zo denkt  de jeugd 
regelmatig na over vragen zoals hoelang alles 
nog zo blijft, of er een derde golf komt, of er 
geen ergere virussen bestaan, of een vac-
cin wel komt en veilig zal zijn, en natuurlijk 
ook of ze het schooljaar zullen halen door 
achterstanden die zijn opgebouwd. “Het feit 
dat het al bijna een jaar duurt is best angst-

aanjagend, omdat we niet weten hoelang het 
duurt.” -Julia Huisman, (15).

Heeft de jeugd ideeën die kunnen  
bijdragen aan de maatschappij
Ondanks dat alle plannen, maatregelen en 
ideeën worden gemaakt en bedacht door vol-
wassenen met bakken ervaring in het leven, 
zijn het juist de tieners die soms met verras-
sende en frisse ideeën komen om iets aan de 
maatschappij te kunnen bijdragen. Meestal 
bespreken we dit soort dingen in de jeugdkerk 
en doen we er uiteindelijk vrij weinig mee, 
maar zeker in tijden zoals deze is elk plan en 
idee welkom. Verassend genoeg wist de jeugd 
meer dingen te verzinnen die de oudere ge-
neratie zou kunnen helpen dan plannen voor 
mensen van hun eigen leeftijd. Plannen zoals 
jongeren die ouderen (op een veilige manier) 
kunnen helpen met bijvoorbeeld een internet-
verbinding leggen tussen hen en hun familie, 
een buurthuis met plexiglas hokjes, en veel 
online activiteiten die bijvoorbeeld verzor-
gingshuizen kunnen organiseren. “Zeker ook 
met de tegenwoordige ‘online kerk’ dat laat 
zien dat er wel degelijk oplossingen zijn in 
het bereiken van anderen. In dit geval d.m.v. 
beeld en geluid.” -Jochem Groeneveld (17).

Kortom, de jeugd houdt zich in deze tijden 
sterk. Veel houden zich ondanks alle restric-
ties toch druk bezig met alles, waarvan helaas 
veel dingen zoals sociaal contact met vrien-
den niet fysiek maar online. Tenslotte wenst 
de jeugd alle ouderen in onze gemeente veel 
kracht en sterkte toe in deze tijd, en hopen 
ze snel weer met de gemeente een praatje te 
kunnen maken.

Emma van Duijvenbode

De jeugd in quarantaine
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De lijst met tekst heb ik ooit op een rommelmarkt gekocht en dat vond ik zo’n mooie tekst. Wij 
hebben boven op de overloop allerlei oude dingetjes staan en hangen. Daar hangt deze lijst ook.

Willemijn Kon

In 1946 ontmoette Corrie van Eekeren haar man, die schipper was. Haar vader en moeder 
zeiden tegen hem dat het niets zou worden, want Corrie had epilepsie en dat zou een huwelijk 
in de weg staan. Ze vertrouwden echter op de Heere, hij zal het voorzien. Ze zijn in 1951 ge-
trouwd en hebben nog 5 jaar gevaren. Ze kwamen aan de wal omdat haar man bij Caltex ging 
werken. Het tekstbordje hing eerst aan boord maar verhuisde mee. Daar heeft het bordje altijd 
gehangen en deze tekst is haar steeds tot steun en toeverlaat geweest (tekst Genesis 22 vers 14).

Wat leuk om in het kerkblad van november 
te lezen, dat de gevelsteen teruggeplaatst gaat 
worden in de Geuzenkerk. Ik weet dat Jan 
Verloop, op zijn ziekbed, zich heeft ingespan-
nen om dat voor elkaar te krijgen. Jammer 
dat hij dit niet kan meemaken. Fijn dat het 
toch gaat gebeuren.

Judith Jonkhart

Dit tegeltje heb ik al jaren. Het was ooit 
voorzien van een ronde witte plakker met een 
haakje om het op te hangen. Die plakker is 
al lang ervanaf en nu staat deze tegel op de 
plank tussen de grote verzameling van boe-
ken die mij dierbaar zijn en degelijk werden 
gebruikt bij het voorbereiden van zondags-
schooldiensten en jeugdkerk-bijeenkomsten.

Wim Klip

Sombere gezelligheid
kent de kerst dit jaar.
Toch maar de boom gaan versieren.
Kan ik Kerstfeest nog wel vieren?
Want de wereld staat in brand.
Een virus heerst over de aarde
alles loopt hier uit de hand.
Kerstwens ... niets is er te wensen
dan gezondheid voor de mensen.
Staat de Kerst nog in het teken
van het pasgeboren kind?
Of zijn wij de moed verloren
is er nog iets dat ons bindt?
Ja, het licht schijnt door de wolken
straalt en geeft een heel nieuw zicht
op Gods zoon die is geboren.
Als ik dan aan het einde ben van mijn latijn
groeit er diep in mij een ander refrein.
Een stem als hoop: Heb lief, houd dapper 
moed.
Ik hou van jou, alles komt ooit weer goed!

Ik wens een ieder, ondanks de coronacrisis, 
fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, 
en maar hopen op volgend jaar betere tijden .  

Jannie Mol-in ‘t Veld

Rust mijn ziel!

De Heere zal het voorzien

Vergeving

Ingezonden

Sombere
gezelligheid



Tuincentrum

M. van den Berg

Profile van Oudenaarden | ‘t Woud 4 | 3232 LN Brielle 
0181-413351 | www.profilevanoudenaarden.nl

Volg ons ook op:

Gratis E-bikes testen

Meer dan 1000m2  fietsplezier onder 1 dak!

Professionele werkplaats

5 dagen per week geopend

Advertentie_A4_Staand.indd   1 18-01-19   13:50

Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Voorstraat 18
Brielle

0181 - 416 765

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten



 

Kopij inleveren uiterlijk 8 januari. (12.00 
uur), e-mail: onskerkblad@catharijnekerk.nl. 
Als u geen e-mail heeft, dan kunt u kopij 
brengen naar mevrouw T.C. Wolters, Voor-
straat 164. Het nieuwe kerkblad komt uit  
op 21 januari. Voor foto’s kunt u contact  
opnemen met Joost de Koning, telefoon 
(0181) 416043.

Begin november werden wij verrast met een 
kerstster vanuit de Catharijnekerk. Door het 
coronavirus kon de herfstmaaltijd voor de 
gemeenteleden vanaf 75 jaar helaas niet 
doorgaan. Toen hebben jullie bedacht om een 
plant te bezorgen bij de oudere leden, wat we 
een heel leuk gebaar vinden.  We willen de 
voorbereidingscommissie dan ook hartelijk 
bedanken voor hun inzet. Maar hopen dat het 
volgend jaar weer betere tijden zijn. 

Arie en Jannie Mol-in ‘t Veld

Soms zijn er dagen waarin het donker is. Bui-
ten is het somber, en jammer genoeg is het in 
mijn hoofd ook somber. De dagen duren dan 
heel lang. Maar dan, opeens, staat er iemand 
voor het raam te zwaaien, een gemeentelid, 
ze komt ‘zomaar’ en brengt ook nog een 
lekker potje appelmoes mee. Heel welkom is 
zo’n bezoekje en het kon niet op, want een 
dag later hing er een lief plantje buiten aan 
de deur. Groeten van de Sint-Catharijnekerk, 
wel in plaats van de ouderenmaaltijd, helaas 
ook weer iets wat niet doorgaat. Zeker weet 
ik dat het plantje goed wordt verzorgd en het 
hopelijk haalt tot Kerst.

Adri Burghoorn

Dankbaar, zo heet het boekje dat ik van mijn 
dochter kreeg bij thuiskomst uit De Vier 
Ambachten. Het geeft mijn gemoedsgesteld-
heid weer. Dankbaar voor het weer thuis 
zijn, dankbaar en ontroerd door de vele, vele 
kaarten die ik in het revalidatiecentrum kreeg. 
Wat een rijkdom dat er zo veel mensen aan je 
denken! Mijn hartelijke dank voor de bloemen 
die ik vanuit de kerk en van het liturgisch 
bloemschikken mocht ontvangen, ook nog 
een keer bij mijn thuiskomst. En ook mijn 
hartelijke dank voor de bezoekjes van ds. 
 Herweijer en alle lieve mensen. Mijn man en 
kinderen hebben ervoor gezorgd dat ik nooit 
een bezoekuur alleen doorbracht. Zelfs in de 
tijd dat ik in isolatie zat, kwam er bezoek, 
maar wel helemaal ingepakt! Wat erg moet 
het voor de mensen bij de vorige coronapiek 
geweest zijn totaal geen bezoek te mogen 
ontvangen ...Voorlopig heb ik alle taken op-
geschort, de revalidatie zal nog zeker een half 
jaar duren. Ik zal nog veel moeten oefenen!

Tony Schram
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A Agenda

Inleveren kopij

Bedankt

Bedankt

Digitaal tekenen

Onder voorbehoud

Januari
5  Pastorale en Diaconale raad,  

Sjoel - 19.45 uur 
7  Alles wat ademt, Sint-Catharijnekerk 

(hoofdingang) - 20.00 uur
11  College van Kerkrentmeesters,  

consistorie - 19.45 uur
13 Het Gesprek, Sjoel - 20.00 uur
14 Moderamen, consistorie - 19.45 uur
18  Het Kam-orgel en de kerk,  

Sint-Catharijnekerk - 20.00 uur
18 Een goed verhaal, Sjoel - 20.00 uur
21 Kerkenraad, kerkzaal - 19.45 uur

Hierbij wil ik u bedanken voor het prachtige 
boeket bloemen. Het heeft een mooie plaats 
in mijn kamer waar ik elke dag van geniet!

Mevrouw F. Schut-Verhoef

Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten 
die ik heb ontvangen na mijn schouderopera-
tie begin november.

Annie Tuk-de Bode

Hartelijk dank voor het prachtig boeket wat 
wij afgelopen zondag kregen. Al een aantal 
weken zijn wij thuis na door het Covid-19 
virus getroffen te zijn. Inmiddels gaat het 
een stuk beter, maar het is een hardnekkige 
ziekte. Heel veel kaarten en telefoontjes heb-
ben zeker aan ons herstel bijgedragen. Fijn 
dat er zoveel aan ons gedacht is. Wij hopen u 
spoedig weer gezond te ontmoeten. 

Corrie en Cees de Bruin

Op zondag 22 november werd ik verrast met 
een prachtige bos bloemen van de kerk! Har-
telijk dank daarvoor! Met een hartelijke groet,

Coby van Ommeren

Vorig jaar rond 10 december hebben we in de 
kerk de schrijfactie Right for Rights gehou-
den, die heel goed is verlopen. Helaas kan 
het dit jaar wegens coronabeperkingen niet 
doorgaan. Wat wel kan is deelnemen aan de 
schrijfactie via de computer. Het is niet moei-
lijk. U gaat naar www.amnesty.nl. en u ziet 
dan meteen de actie Right for Rights. Daar 
staan een tiental brieven die u per brief met 
één muisklik kunt ondertekenen.

Werkgroep Amnesty International Brielle,
Martha Spruit en Jacob Voogt
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