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M Meditatie
ds. Janneke Herweijer

Hallo, ik ben er even niet ...
Afgelopen zondagavond brachten we onze oudste zoon met vriendin 
naar de trein. Toch al snel een ritje van anderhalf uur. Gedurende die 
tijd waren we even niet bereikbaar. Onze jongste zoon vond het op dat 
moment tijd geworden om zijn ouders op de hoogte te brengen van 
zijn wel en wee. Maar hij kon ons niet bereiken. Hij appte: ‘Jullie zijn 
offline.’ Van zichzelf vindt hij het heel normaal dat hij af en toe, zeker 
voor zijn ouders, offline is. Hij heeft daarvoor een breed scala aan 
excuses: mijn mobiel is leeg, mijn beltegoed is op, etc. Maar van zijn 
ouders verwacht hij dat ze altijd bereikbaar zijn.

Afgelopen zondag lazen we uit het Matteüsevangelie het verhaal over 
de doop van Jezus in de Jordaan. Nadat Jezus met Johannes in discus-
sie is gegaan over Zijn doop zegt Jezus: ‘Laat het maar gebeuren.’ 
Nadat Hij gedoopt is, opent de hemel zich en ziet hij hoe de Geest van 
God als een duif neerdaalt. En uit de hemel klinkt er een stem: ‘Dit is 
mijn geliefde Zoon.’ 

Als je de grote lijn in het Oude Testament bekijkt, begint het met ‘En 
God sprak’. In het scheppingsverhaal lezen we: God zei: ‘Er moet licht 
komen’, en er was licht. En zo werd de wereld door Gods scheppende 
woord geschapen. 

Abraham en Mozes hebben nog een direct lijntje met God. Ze spreken, 
onderhandelen zelfs met God. Abraham onderhandelt met God over 
het aantal rechtvaardigen dat in Sodom aanwezig moet zijn, om de 
stad niet te verwoesten. 

Nog weer later, in de tijd van de profeten, spreekt God bij monde van 
de profeten. Jesaja, Jeremia en Ezechiël brengen de boodschap van 
God aan het volk Israël over: ‘Zo spreekt de Heer.’ De profeet Ezechiël 
kreeg een visioen waarin hij geroepen werd, en daarin kreeg hij de 
symbolische opdracht om een boekrol op te eten en de woorden over 
te brengen naar de Israëlieten. 

Maar ook profeten traden alleen op in een bepaalde periode van 
 Israëls geschiedenis. In de tijd van Samuel lezen we ‘dat het woord 
van de Heer schaars was in die dagen’. 

Na de profeten klinkt het Woord van God alleen nog bij monde van 
de rabbi’s. En dat is veel minder direct dan door de profeten. Rabbi’s 
leren. Zelden hebben ze de pretentie om direct het Woord van God als 
een stem uit de hemel te vertolken. 

Maar bij de doop van Jezus klinkt de Stem weer uit de hemel. De he-
melen gaan open, staat er. Nadat eeuwenlang de hemel gesloten bleef, 
maakt God nu een nieuw begin. Opnieuw zal het Woord van God 
klinken door Jezus de Messias. In zijn spreken, handelen, zijn leven en 
zelfs in zijn dood. 

Voor ons in het jaar 2020 is het niet altijd eenvoudig om de stem van 
God te verstaan. In de film Twee pausen, die ik onlangs zag, verzucht 
paus Benedictus: ‘In mijn jonge jaren, wist ik precies wat God van mij 
wilde. En nu vind ik dat veel lastiger. Ik heb een spiritueel gehoor-
apparaat nodig.’ Dat vind ik een mooie uitdrukking: een spiritueel 
gehoorapparaat. 

Ik vraag me af of we niet ‘lawaaidoof’ zijn geworden door de vele 
mailtjes, appjes en berichten die dagelijks op ons af komen om in het 
beeld te blijven. God spreekt niet direct, zoals in het begin. Maar we 
kunnen ons wel oefenen om Zijn stem te verstaan. Om eens ‘offline’ te 
zijn en af te stemmen op de stem van de Eeuwige God.
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NL uit het 
nieuwe Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk

Op mijn negende verjaardag kreeg ik van 
mijn ouders een psalmboekje met 150 psal-
men en 29 gezangen. 

Dat is ruim 70 jaar geleden, maar dat psalm-
boekje heb ik nog steeds. Het is voor mij heel 
dierbaar, vooral omdat mijn vader er wat in 
geschreven heeft. In 1956 verscheen er een 
aanvulling met weer 29 gezangen. Deze losse 
uitgave plakte je dan achter in je psalmboek. 
Aan diverse gezangen bewaar ik warme her-
inneringen. Ik hoor mijn moeder nog zingen: 
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‘k Wil u o God mijn dank betalen. U prijzen 
in mijn avondlied.’ Dit gezang is ook opgeno-
men in het nieuwe liedboek, nummer 245.  
Het lievelingslied van mijn vader was ‘Vaste 
rots van mijn behoud’ en wij als kinderen 
hebben dit op zijn rouwkaart laten plaatsen. 
Deze 58 gezangen waren een welkome aan-
vulling op de psalmen.

Nu ‘mijn lied’. Wat mij erg aanspreekt is lied 
904 in het nieuwe liedboek. 

Beveel gerust uw wegen, al wat u het 
harte deert. 
Der trouwe hoede en zegen, van Hem die 
die ‘t al regeert. 
Die wolken lucht en winden wijst spoor 
en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden waarlangs uw 
voet kan gaan.

Dit jaar voor de vijfde keer werd er een 
 levende adventskalender georganiseerd.
Acht deuren gingen deze keer open en we 
werden verrast met bijzondere ontmoetingen. 
Acht maal hadden de deelnemers een activi-
teit bedacht waarmee ze hun gasten op weg 
voerden naar Kerst. Het is niet altijd mak-
kelijk om iets nieuws te verzinnen, maar de 
vaste onderdelen van een verhaal vertellen 
of voorlezen en met elkaar zingen horen er 
gewoon bij en doen het heel goed. 
Bij de familie Klein vertelde Theun een legen-
de van Selma Lagerlöff. De familie Klip/Van 
der Stoep had uitgezocht hoe er in andere, 
meest Europese landen, kerstfeest gevierd 
wordt. En daarbij kwam de vraag: ‘Wat herin-
ner jij je nog van het kerstfeest in je jeugd?’ 
Dat leverde mooie verhalen op.
Bij Willem Meyboom werden er adventsliede-
ren gezongen.
De familie Boogaard vertoonde beelden van 
kerstkaarten die ze in het verleden verstuurd 
hebben met daarbij de achterliggende vakan-
tieherinneringen. Corry de Prieëlle en Trudy 
Morgenstern hadden bij het thema ‘Licht’ 
bijbelteksten gezocht en daarbij passende 
foto’s gemaakt.
Gerry Rex had ds. Helene Perfors uitgeno-
digd om te vertellen wat er met Kerst gedaan 

wordt voor zeevarenden. Een bijzondere en 
verrassende bijeenkomst!
Bij Arjan Monteny en Ronald van de Vliet 
begeleidde de moeder van Ronald op de 
accordeon kerstliederen en las Ronald een 
kerstverhaal voor.
Freek en Onny Voskamp sloten de rij op de 
vierde adventszondag met het zingen van 
kerstliederen onder begeleiding van Freek op 
de piano.

Al met al weer een geslaagde en veelzijdige 
activiteit waaraan zeker vijftig mensen deel-
namen. Sommigen één keer, anderen bijna 
alle bijeenkomsten.
Of de activiteit volgend jaar haar zesde editie 
zal beleven, hangt af van de creativiteit van 
de deelnemers en de mogelijkheid om tien 
tot twintig gasten in de huiskamer te kunnen 
ontvangen.

Trudy Morgenstern

Levende adventskalender weer goed bezocht

Vooral het tweede couplet vind ik erg mooi. 

De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij 
de uitkomst goed.
Op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat 
gij doet. 
Door geen bekommeringen, geen klagen 
en geen pijn, laat God zich iets ontwrin-
gen: 
Hij wil gebeden zijn.

Als we dit gezang zingen tijdens de kerk-
dienst, ben ik altijd weer ontroerd. 
 
Toen Freek en ik trouwden, bijna zestig jaar 
geleden, hebben wij dit lied gezongen tijdens 
de inzegening. Het gaat over vertrouwen en 
hoop. En in moeilijke tijden, wie maakt die 
niet mee, is het ook troostrijk.
Ik zing het nog steeds graag.

Onny Voskamp



 

Tot tranen geroerd opent koningin Victoria op 1 mei 1851 de eerste 
wereldtentoonstelling in Londen.
Wat er aan intriges en tegenwerkingen aan voorafging, beleefden we 
de afgelopen herfst mee in de zaterdagavondserie Victoria. Over de 
vele ontwerpen die allemaal werden afgewezen. De Royal Society, 
die de tentoonstelling organiseerde, kwam daardoor zelfs in tijdnood, 
maar werd op het nippertje gered door de tuinman van de graaf van 
Devonshire. Die had voor de Victoria Regina, een tropische waterplant, 
een drijvende kas gebouwd volgens het principe ontleend aan die 
plant. De enorme bladeren van de Victoria Regina konden namelijk 
zonder door te buigen, het gewicht van een aantal mannen dragen. 
Paxton, die tuinman, draaide het blad om en ontdekte een buizensys-
teem dat het blad een enorme sterkte verleende. Paxton ontdekte de 
nu alom toegepaste vakwerkliggers.

Met vakwerkliggers en -overspanningen wilde Paxton het tentoonstel-
lingsgebouw in elkaar zetten. Met nog een tweede, nu ook alom toe-
gepaste noviteit, te weten systeembouw. In vooraf en elders gemaakte 
identieke elementen moest het gebouw in elkaar gezet worden. Een 
gloednieuw idee in die tijd. In augustus 1850 werd met de bouw be-
gonnen en vier maanden later stond het Crystal Palace als een glazen 
blokkendoos op Hyde Park te schitteren in de zon. De tentoonstelling 
kon niet alleen doorgaan, maar werd een doorslaand succes. Zo’n zes 
miljoen bezoekers, bijna evenveel als de bevolking van het land toen, 
kwamen een kijkje nemen. 

Kenmerkend voor het Crystal Palace was de transparante en uniforme 
uitstraling. Geen ornamenten of versieringen. Wat we konden zien, 
want het gebouw is al lang geleden in vlammen opgegaan, was een 
machinaal gemaakt gebouw opgetrokken uit standaardelementen.

Tegelijk met Crystal Palace wordt in 1851 de eerste mechanische re-
kenmachine, de Arithmometer, in elkaar gezet. Een apparaat waarmee 
foutloos rekenkundige bewerkingen kunnen uitgevoerd worden. Dat 
kwam dus goed van pas. En dat herhaalt zich bij de boegbeelden van 
de wereldtentoonstellingen van Parijs in 1889 en Brussel in 1958. 
Ten tijde van de bouw van de Eiffeltoren kunnen de rekenmeesters 
gebruik maken van de dan net gebouwde Comptometer. Niet alleen 
sneller, maar ook in staat meer bewerkingen uit te voeren. En bij het 
ontwerpen van het Atomium kon men voor het eerst beschikken over 
razendsnelle, foutloos werkende elektrische rekenmachines.

Iconische bouwwerken en rekenmachines werpen hun schaduwen 
vooruit. Naar een toekomst waarin robots, verbeterde versies van de 
rekenmachine, de productie verzorgen in industrie en agrarische sec-
tor. Ook in het onderwijs en de zorg komt de robot om de hoek kijken. 
Ja zelfs ordebewaking en oorlogvoering kunnen we overlaten aan 
zelfdenkende en zelf beslissende drones en vechtmachines. 

Maar creatief denken, dat blijft toch wel bij de mens? Nou, nee hoor. 
Al in 1997 verslaat de computer Deep Blue II, in zes partijen op 
een rij, de regerend schaakkampioen Kasparov. En in 2016 verslaat 

AlphaGo voor het eerst Go-spelers van wereldklasse. Dit computer-
programma werd nog ‘opgevoed’ met door mensen gespeelde partijen. 
Maar het jaar erop is er AlphaGo Zero. Die leert zichzelf in drie dagen 
Go spelen en verplettert alle menselijke Go-kampioenen.

Het is klip en klaar, wij mensen zijn ingehaald door onze eigen tech-
niek. Sterker nog, die techniek, dat hemelse geschenk van ons vernuf-
tig denken, is ons de baas. Wat voor toekomst wacht ons?

Een toekomst waarin de meesten van ons overbodig zijn, zegt Harare 
in zijn 21 lessen voor de 21ste eeuw. Overbodig? Dat is toch wel het 
laatste wat we willen. De wereld is van ons. Bovendien, onze sterkste 
troef, waar geen computer mee weg komt, is toch wel geloof in, hoop 
op en liefde voor de mede-mens. Of zoals je het tegenwoordig veel 
hoort, zelfs in de laatste kersttoespraak, solidariteit. Solidariteit met 
de mensen die op ons pad komen. Geen robot of computer die dat 
begrijpt omdat het niet in een algoritme past Een uitgestoken hand, 
voor iedereen heel gewoon en van levensbelang. Solidariteit, ja toch? 
Twijfel slaat toe als het Malieveld weer eens wordt omgeploegd.

Solidariteit

K Kerkkronkels
Theun Klein
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Overzicht van diaconale collecten en 
giften over het 4e kwartaal 2019
Collecten voor eigen werk € 1.428,94
Plantage  128,30
Gasthuis  316,18
Ommeloopkring  93,50
Werelddiaconaat  588,65
Voedselbank Brielle  316,30
Hospice Calando  270,64
Zorgboerderij Op Aarde
(Herfstmaaltijd)  394,68
Najaarszending  194,10
Leger des Heils (Kerstnachtdienst)  466,11
Kinderen in de Knel  270,75
Zendingsbussen in kerk  73,69
Kindernevendienstproject  30,87
Vrijwillige diaconale bijdrage  150,00
Giften   700,00

Totaal  € 5.422,71

Daarnaast ontvingen we in het 4e kwartaal 
een periodieke gift van € 500,- en een gift 
voor de Voedselbank Brielle van € 200,-. 
Hartelijk dank daarvoor!

Toelichting bij de collecten

Boeren in Kameroen
De noordelijke provincies van Kameroen lig-
gen in de Sahel-zone: een regio met een gril-
lig klimaat. Door lange periodes van extreme 
droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt 
de regio veel vluchtelingen, door onrust in de 
omliggende landen. Samen met lokale kerken 
en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in 
Actie aan een stabiele toekomst. Zij onder-

steunen boeren om via duurzame landbouw 
voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen 
boeren training over veeteelt en waterbeheer. 
Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelin-
gen in de regio. We steunen de bevolking in 
dit extreem kwetsbare gebied met de collecte 
van 16 februari. 
Meer informatie op de website: 
www.kerkinactie.nl/kameroen.

Ongedocumenteerd in Nederland
Volgens schattingen leven er in Nederland 
30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. 
Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben 
asiel aangevraagd en geen verblijfsvergun-
ning gekregen, maar verlaten Nederland niet, 
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst 
hen niet meer accepteert. Wie ongedocumen-
teerd in Nederland leeft, heeft maar weinig 
rechten. Bovendien is er altijd de angst om 
opgepakt en uitgezet te worden.
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initia-
tieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam 
en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en 
Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteer-
den helpen met informatie, advies en scho-
ling. Op 23 februari collecteren we daarvoor. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/ 
hulpongedocumenteerden  

De kracht van bijbelverhalen - 
in de Golfstaten
Hoewel het aantal christenen in het Midden-
Oosten in rap tempo afneemt, is een tegen-
overgestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. 
Hier groeit de kerk door de grote toestroom 
van arbeidsmigranten uit landen als India, 

Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen 
zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag 
meer leren over de Bijbel.
Kerk in Actie traint voorgangers in de story-
telling- methode: een succesvolle interactieve 
methode waarbij bijbelverhalen mondeling 
worden verteld en men met elkaar op zoek 
gaat naar de betekenis ervan voor het eigen 
leven. De arbeidsmigranten, die vaak een 
zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten 
nieuwe moed uit deze verhalen. Aan het 
begin van de veertigdagentijd, op 1 maart, 
collecteren we hiervoor. 
Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd 

Veertigdagentijd
vastenactie

D van de
Diaconie
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De oecumenische werkgroep doet dit jaar 
mee aan de Landelijke Vastenactie ‘Werken 
aan je toekomst’. Hieruit blijkt dat onder-
wijs de basis is.
In het volgende kerkblad volgt meer infor-
matie over dit project.
Voor iedereen die dit project wil steu-
nen staat vanaf 1 maart de bus voor uw 
bijdrage op de balie bij de uitgang van de 
kerk. 

De vastenmaaltijden zijn op de woens-
dagen 4 en 25 maart om 17.45 uur in het 
Parochiehuis aan de Nobelstraat 22.
Intekenlijsten komen ook weer in de kerk 
te liggen bij de ingang.
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Zondag 16 februari begint om ongeveer half 
twaalf de wijkmiddag binnenstad, Meeu-
wenoord en buitengebied. Na de koffie met 
uiteraard wat lekkers en soep met een broodje 
gaan we kijken naar de film Gebouw van 
Licht en Hoop over het tot stand komen van 
de restauratie van de Sjoel. Daarin zien we 
een enthousiaste ds. Egbert Rietveld hierover 
vertellen. 
Ooit had de Wereldwinkel zijn domicilie in 

de Sjoel (foto). Nu gaan wij er met elkaar - 
nadat we jarenlang gezellige wijkmiddagen 
in het Zalencentrum beleefden - een fijne 
middag van maken. 
Alle gemeenteleden in genoemde wijken 
krijgen een persoonlijke uitnodiging. Uw 
deelnamestrook kunt u bij Dina Langendoen 
(Langestraat 51, telefoon 0181-413070) of 
Jeannette Klein (Clarissenstraat 5, telefoon 
0181-314982) in de bus doen.

Wijkmiddag binnenstad, Meeuwenoord en ‘buitengebied’

KM van de
Kerkrentmeesters

Kerk in balans
Met elkaar brengen we als gemeenteleden ieder jaar heel veel geld bij 
elkaar  voor de instandhouding van het pastoraat. Meer dan hartelijk 
dank hiervoor. Anders dan bij een vereniging is niet geregeld hoe 
hoog die bijdrage is en ook niet wanneer in het jaar die bijdrage moet 
worden betaald. Elk gemeentelid kan zelf de hoogte en het betalings-
moment van de eigen bijdrage bepalen. Die is daarmee vrijwillig, maar 
niet vrijblijvend. We vragen elk  gemeentelid om een redelijke bijdrage 
naar draagkracht om de kosten van het pastoraat te kunnen betalen. 
Voor de actie Kerkbalans 2020 krijgt u deze maand  weer de bekende 
enveloppe met het toezeggingsformulier en een begeleidende brief. 
Omdat het aantal leden terugloopt en de kosten stijgen, hopen wij  dat 
u uw bijdrage wilt handhaven of misschien zelfs wilt verhogen. Zo 
kunt u uw betrokkenheid extra onderstrepen en kunnen wij met uw 
hulp het jaarlijkse tekort zo klein mogelijk houden. 
Een verkorte versie van de begroting 2020 vindt u in dit kerkblad. 
Voor vragen of opmerkingen en de volledig uitgewerkte begroting  
kunt u terecht bij onze penningmeester Sonja Timmermans (penning-
meester@catharijnekerk.nl).

Wat we bijeen brachten
In het vierde kwartaal deden we in de collectezak voor
de eredienst 2868 euro (totaal 2019: 9480 - 2018: 8781 euro);
het onderhoud 2018 euro (totaal 2019: 5756 - 2018: 5811 euro).

Aan het verjaardagfonds gaven we het afgelopen jaar bijna 2000 euro 
(2018: 2100 euro). Een  fantastisch bedrag waarvoor we graag alle 
lopers heel hartelijk danken voor hun inzet.
Voor de najaarsactie werd 5800 euro ontvangen (in 2018: 5400 euro). 
Geweldig en grote dank aan allen die hieraan meededen.
In het weekend van 21 en 22 december was er ‘Kerst in de Kerk, een 
kerstmarkt van de Brielse Belangenvereniging. Onze kosters zorgden 
voor koffie en thee. Dat bracht maar liefst 1850 euro op. Wat een 
bedrag!

Kroonluchters
De kaarslampjes in de kroonluchters gebruiken veel stroom. Ledlamp-
jes zijn een stuk voordeliger. Gaan bovendien veel langer mee. We 
zeggen graag ja op het mooie aanbod van de Vrienden om de kaars-
lampjes te vervangen. Heel hartelijk dank!

Zalencentrum
Alle kerkelijke activiteiten die tot voor kort in het Zalencentrum 
plaatsvonden, hebben nu onderdak gevonden in de Sjoel, zoals de 

Crea-doe-club en de Jeugdkerk. Ook de PCOB en het Repaircafé 
hebben daar hun plek gevonden. Net als de vergaderingen van de 
Kerkenraad en van de Pastorale en Diaconale raad die voortaan in de 
Sjoel plaatsvinden.
De administratie van de kerk, het kerkelijk bureau, het bijhouden van 
het  archief en het wekelijks stencilen van de orde van dienst gebeurt 
nu in de consistorie. Opgemerkt moet worden dat het kerkelijk bureau 
nu voornamelijk een digitale aangelegenheid is, die Iep Prins en Pieter 
Mensink vanuit huis organiseren. U kunt te allen tijde een afspraak 
maken en uw vragen en opmerkingen sturen naar kerkelijkbureau@
catharijnekerk.nl.
Wat nog bleef in het Zalencentrum zijn (kerk)banken, tafels en stoelen 
en keukenmaterialen, waaronder een groot koffiezetapparaat (80 kops). 
Voor wie hiervoor belangstelling heeft, bel even met Theun Klein 
(06-16948964). We verwachten het Zalencentrum in april te kunnen 
overdragen aan een nieuwe eigenaar.
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De begroting voor 2020 is opgemaakt op basis 
van de meerjarenbegroting tot en met 2025. 
De baten van het onroerend goed zijn hoger 
dan voorgaande jaren. Dit is het gevolg van 
de aankoop van de Sjoel en het delen van 
de kosten hiervan met Diaconie en Stichting 
Behoud Synagoge Brielle (SBSB). Deze op-
brengsten worden verantwoord als opbreng-
sten. Wel is het zo dat door de verkoop van 
de Pastorie aan de Langestraat 16 deze baten 
lager zijn dan deze bijdragen. In de meerja-
renbegroting dalen deze baten verder door de 
aanstaande verkoop van het Zalencentrum, 
inclusief de oude pastorie Langestraat 74. Hier 
staat tegenover dat hiervoor in de toekomst 
ook geen kosten meer worden gemaakt.
De vrijwillige bijdragen zijn lager begroot dan 
in 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door 
de vergrijzing van onze gemeente. Het Col-
lege van Kerkrentmeesters zal in 2020 extra 
aandacht geven aan eigentijdse manieren 
van fondsenwerving met de bedoeling om de 
structurele vermindering om te buigen naar 
toekomstige verbetering van deze inkomsten.
De Protestantse Gemeente Brielle heeft op het 
moment van opstellen van deze begroting 
geen predikanten in dienst, ds. Flim heeft in 
2019 een beroep aangenomen vanuit Monster. 
Begrotingstechnisch is er rekening gehouden 
met het invullen van de predikantenvacatures 
per 1 juli 2020 met 1,4 fte. Voor de  kosten 
van ds. Doornbos is er rekening gehouden met 
het hele jaar 2020.
De kosten voor kerkdiensten zijn hoger be-
groot, vooral bedoeld om invulling te geven 
aan meer gevarieerde kerkdiensten zoals 
voorgesteld in de concept-beleidsvisie. De 
rentelasten zijn hoger dan in 2018. Dit wordt 
veroorzaakt door de rente die wordt betaald 
aan de Diaconie voor de (tijdelijke) lening die 
is aangegaan ter financiering van de Sjoel. De 
lening wordt afgelost zodra de verkoop van 
het Zalencentrum is geëffectueerd.
De volledige begroting ligt, gedurende vijf 
dagen na publicatie in het kerkblad, ter inzage 
bij de penningmeester Sonja Timmermans. 
Via telefoonnummer  0181-418808 kunt u 
daarvoor een afspraak maken.

Begroting 2020
Protestantse Gemeente Brielle te Brielle Begroting, versie 1

college van kerkrentmeesters Jaar 2020

Totaal exploitatie

begroting begroting rekening
2020 2019 2018

Baten

Baten onroerende zaken 84.684€       68.184€         84.233€               
Rentebaten en dividenden -€                  100€               -€                          
Bijdragen levend geld 148.500€     150.800€       141.996€             
Door te zenden collecten -€                    1.914€                 
Subsidies en bijdragen 57.338€       67.338€         53.259€               

totaal baten 290.522€     286.422€       281.402€             

Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen excl.  afschrijvingen 89.600€       57.600€          80.753€                
Lasten overige eigendommen en inventarissen 7.000€         7.000€            5.401€                  
Afschrijvingen 5.000€         4.000€           4.991€                
Pastoraat 102.238€     108.800€        151.767€              
Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 12.500€       7.500€            9.928€                  
Verplichtingen/bijdragen andere organen 13.350€       13.350€          13.223€                
Salarissen 76.900€       76.900€          64.173€                
Kosten beheer, administratie en archief 7.700€          7.700€            16.063€                
Rentelasten/bankkosten 6.300€          2.000€            1.910€                  
Door te zenden collecten -€                  -€                     1.914€                  

totaal lasten 320.588€     284.850€        350.123€              

Saldo baten - lasten -30.066€      1.572€            -68.721€              

Incidentele baten -€                  -€                     950€                     
Incidentele lasten 3.000€          3.000€            1.100€                  

totaal -3.000€       -3.000€          -150€                  

Resultaat Verslagjaar -33.066€     -1.428€          -68.871€             

Onttrekkingen bestemmingsreserves -€                -€                   -€                        
Onttrekkingen bestemmingsfondsen -€                  -€                     -€                           
Toevoegingen bestemmingsreserves -€                24.000€         -€                        
Toevoegingen bestemmingsfondsen -€                  -€                     -€                           

totaal -€                -24.000€        -€                        

Resultaat -33.066€      -25.428€         -68.871€              

Gelukkig 
nieuwjaar
Een gelukkig nieuwjaar. De beste wensen 
voor het nieuwe jaar. Heil en zegen voor 
2020. Op 5 januari was er vóór de dienst 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een 
kop koffie of thee en alle goeds toe te wensen 
voor het nieuwe jaar. Velen maakten gebruik 
van de gelegenheid en verwoordden daarbij 
op hun eigen manier een nieuwjaarswens.
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Mensen omarmen
Om nog meer mensen enthousiast te maken voor het werk van de  
Diaconale en Pastorale raad zit de redactie aan de koffie met  
Jacqueline Groenewegen en Ronald van de Vliet.

Jacqueline is zo’n anderhalf jaar geleden bevestigd als ouderling: “Ik 
heb heel bewust die keuze gemaakt. Twintig jaar heb ik een super-
markt op Katendrecht in Rotterdam gehad. Ik woon al mijn hele leven 
in Brielle, maar door mijn werk in Rotterdam, wat erg veel tijd in 
beslag nam, was ik minder op Brielle gericht. Door de verkoop van 
Rotterdam en de aankoop van de Jumbo in Hellevoetsluis heb ik meer 
tijd en ruimte gekregen om me op de omgeving (dus ook kerkelijk) van 
Brielle te richten. En dit vind ik erg prettig.
In 2002 ben ik al eens diaken geweest. Dan ben je in eerste instantie 
verantwoordelijk voor geld en goederen terwijl een ouderling het pas-
toraat - zeg maar het contact houden met de gemeenteleden - onder 
zijn of haar hoede heeft.”
RonaId en Jacqueline benadrukken dat in de praktijk de taken niet zo 
strikt gescheiden zijn en ouderlingen én diakenen bezoeken brengen 
aan gemeenteleden en taken van elkaar overnemen. 

Ronald is bevestigd als diaken en alweer twee jaar voorzitter van de 
Diaconale en Pastorale raad. “Als diaken ben ik dus verantwoordelijk 
voor geld en goederen van de diaconie. De goederen bestaan van 
oudsher vaak uit landbouwgrond die werd verpacht. Met de opbreng-
sten werd bijvoorbeeld voedsel en kleding aan arme mensen gegeven. 
Een moderne manier van mensen helpen die (tijdelijk) niet helemaal in 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien, is de voedselbank. Die is in 
Brielle ooit op initiatief van de diaconie begonnen. Inmiddels werken 
we in groter regionaal verband samen.
“Wat ik zo mooi vind is dat alle kleine en grote taken bij elkaar 
van grote waarde zijn voor ‘gemeente-zijn’. Er is nu een aardige 
vorm gevonden voor mensen die niet ‘in het ambt’ bevestigd willen 
worden, maar wel een taak op zich willen nemen. Zij doen dat door 
bijvoorbeeld mee te draaien in het collecterooster en te helpen bij het 
avondmaal. Officieel noemen we dat ‘in de bediening gesteld’. Eigen-
lijk hoeven ze dan niet per se vergaderingen bij te wonen, maar het 
grappige is dat ze dat uiteindelijk wel doen.”

Jacqueline: “Een van de redenen waarom ik mij als ouderling be-
schikbaar stelde, is dat ik als lid van de kerkelijke gemeenschap niet 
alleen wilde consumeren, maar ook wilde participeren en dacht dat ik 
het kon. Bovendien vind ik mensen ongelooflijk interessant. Toen ik 
in Rotterdam werkte, was het contact met de gemeente minder, maar 

ik heb gemerkt hoeveel mensen ik wel niet ken in de gemeente. Dat 
is ontzettend leuk! In de Diaconale en Pastorale raad voel ik mij heel 
veilig en gezien en dat geeft een ongelooflijk warm gevoel. In deze 
haastige wereld vind ik het belangrijk dat we de mens zien en wie die 
is. Daarom is er, heel bewust, ruimte voor bezinning in de raad. Het 
is het eerste onderwerp in de vergaderingen en alles is bespreekbaar. 
Dat werd vorig jaar bijvoorbeeld heel sterk gevoeld ten tijde van de 
Nashville-verklaring. Daar werd niet omheen gedwaald. Het gaat er 
per slot van rekening om dat je mag zijn wie je bent.”

Het is Jacqueline er niet per se om te doen om aan mensen te trekken 
om zich beschikbaar te stellen voor het kerkenwerk. “Ik vind het beter 
dat ze dat uit zichzelf doen.” Ronald staat daarin wat stelliger: “Ik 
zie hoe waardevol het is als mensen een taak op zich nemen en zich 
daardoor nog meer betrokken voelen bij de kerk. Er gebeurt al heel 
veel, vanaf het regelen van vervoer naar de kerk, van huis of van de 
Plantage, de ontmoetingslunch, de herfstmaaltijd, elke zondag koffie 
schenken; te veel om op noemen. Het zou heel mooi zijn als mensen 
zich door ons enthousiasme aangesproken voelen want na dit kerkelijk 
jaar hebben we weer nieuwe mensen nodig. Als die er weer komen 
kunnen we mensen blijven omarmen.” 

Shantykoor festival
woensdag 1 april, 11.00 - 17.00 uur

Zomerconcerten
Zaterdagserie 16.00 uur - orgel
event. + zang of instrument(en)
Sint-Catharijnekerk Brielle, 4 en 25 juli /  
15 augustus / 12 september
Dorpskerk Oostvoorne, 11 juli /  
1 en 22 augustus / 5 en 12 september 
Bedevaartkerk, 18 juli / 8 en 29 augustus
Maandagserie 20.15 uur - orgel
maandag 22 juni t/m 28 september  

Maandagserie 19.00 uur - beiaard
12 juli t/m 30 augustus

Exposities
Barbera Schouten sculpturen (Zuidbeuk)
3 juli - 5 september
zaterdag 4 juli, opening 14.00 uur
Afrikaanse Kunst schilderijen (Noordbeuk)
3 juli - 5 september

Brielle Blues
zaterdag 25 juli, 20.00 uur
Gospel(koor)muziek in kader Brielle Blues

Bruisend Brielle
zaterdag 26 augustus, 11.00 - 17.00 uur
Cultuurprogramma met koren en kunstenaars 
in de kerk

Monumenten(orgel)dag
zaterdag 12 september, 11.00 - 17.00 uur
fototentoonstelling & orgelmuziek rond het 
Kam- en kistorgel

Orgel-improvisatieconcours
zaterdag 17 oktober, 14.00 - 21.00 uur

Activiteiten Culturele Commissie



D bij de
Diensten

De dienst op 9 februari is een themadienst 
waarin psalmen de hoofdrol spelen. Het 
thema voor deze ‘psalmendienst’ is: HOOP en 
VREES.
Voor wie het nog niet wist: het Boek der Psal-
men bestaat uit vijf delen, hetgeen correspon-
deert met de vijf boeken van de Tora (Genesis 
tot en met Deuteronomium). En daar gáán de 
psalmen ook over. Over de weg van de Tora 
en over al wat een mens op die weg kan mee-
maken en overkomen. Het begint allemaal 
met belofte en zegen, zoals verwoord in 
Psalm 1. Wie de weg van de Tora gaat komt 
uiteindelijk goed terecht, in tegenstelling met 
de vijanden van die weg ten leven. Is dat zo? 
Klopt dat in de praktijk van ons leven, deze 
wereld? In het psalmboek is dat voortdurend 
aan de orde. Telkens weer gaat het over wat 

je kunt ervaren aan vreugde en verdriet, 
geloof en twijfel, perspectief en teleurstelling, 
hoop en moedeloosheid, angst en houvast, 
vijandschap en vriendschap, liefde en haat. 
Maar aan het eind is er met Psalm 150 alleen 
nog maar de lofzang; alle tegenstemmen zijn 
tot zwijgen gebracht.
In dat grote verband leggen wij in deze dienst 
de klemtoon op Psalm 42, waar Psalm 43 
nauw mee is verbonden. We lezen en zingen 
en musiceren en mediteren, waarbij enkelen 
hun medewerking verlenen. Zo maken we om 
zo te zeggen een reis door het psalmboek.
En ook de min of meer vaste liturgische on-
derdelen zullen we ontlenen aan psalmen.
Wat overigens niet wil zeggen dat we alleen 
maar de aloude psalmmelodieën zingen.

ds. Harry Doornbos

10

Zangdienst

Huispaaskaars

Kerstzangdienst

Aan de zangdienst op zondagavond 8 maart 
werkt het Christelijk Mannenkoor Excelsior 
uit Hendrik Ido Ambacht mee. Het mannen-
koor staat al jaren onder leiding van dirigent 
Ilona de Kievit. Jaren geleden was dit koor 
al eens in de zangdienst in de Sint-Catha-
rijnekerk te horen. De orgelbegeleiding is in 
handen van Edwin Vooijs. Als thema is geko-

zen voor Een nieuwe lente, een nieuw geluid. 
Theun Klein spreekt deze keer de column uit.
De zangcommissie heeft weer een mooi pro-
gramma voor u samengesteld, met liederen 
die zoveel mogelijk bij het thema aansluiten.
Zoals gebruikelijk begint de zangdienst om 
19.00 uur en vanaf 18.30 uur staat de deur 
voor u open. Allen van harte welkom!

Leesrooster
onder voorbehoud
2 februari Sefanja 2: 3-3, 9-13
 Matteüs 5: 1-12
9 februari Jesaja 43: 9-12
 Matteüs 5: 13-16
16 februari Deuteronomium 30: 15-20
 Matteüs 5: 17-26
23 februari Exodus 22: 20-26
 Matteüs 5: 33-48
1 maart Genesis 2:15-3:9
 Matteüs 4: 1-11
8 maart Exodus 24: 12-28
 Matteüs 17: 1-9

Lied van de maand
niet bekend

Kerkdiensten Plantage
zaterdagavond 18.30 uur
1 februari R.K.-viering
15 februari Roeland van Everdingen
29 februari Johanneke van Vliet

Rooster Plantage
2 februari Koos Bouter
 Willem Chr. Meyboom
9 februari Grace van der Elst
 John Bos
 Gerdientje Kramer
16 februari Kees de Bruin
 Ies Dekker

Kindernevendienst
Zondag 2 februari
Zondag 1 maart
Zondag 8 maart

Ook dit jaar is het  weer mogelijk om een 
huispaaskaars te bestellen. Vanaf zondag 
2 februari ligt de folder in de kerk. Vul uw 
bestelling uiterlijk op 1 maart in. Er wordt 
aangegeven welke kaars gekozen is voor de 

grote kaars in de kerk. U kunt natuurlijk ook 
een andere kiezen. Hennie Deur verzorgt de 
bestellingen. Voor vragen kunt u bij haar 
terecht, via (0181) 414931 of e-mailadres 
w.deur1@kpnplanet.nl

De kerstzangdienst van 15 december werd door twee koren opgeluisterd, het Christelijk  
Gemengd Koor Delfshaven en Sparkling Voices uit Rhoon. Een prachtige avond in kerstsfeer.

9 februari - Themadienst omtrent de Psalmen



KD Kerkdiensten
Sint-Catharijnekerk

  Collecten

Zondag 2 februari 4e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Erik-Jan Stam (’s-Hertogenbosch) Onderhoud

17.00 uur Evensong Onkosten

zondag 9 februari 5e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 16 februari 6e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Werelddiaconaat
ds. Janneke Herweijer  Onderhoud

zondag 23 februari 7e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Egbert Rietveld (Goes)  Onderhoud

zondag 1 maart 1e zondag Veertigdagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Saskia Ossewaarde-van Nie (Egmond)  Onderhoud  

zondag 8 maart 2e  zondag Veertigdagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Missionair werk
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

19.00 uur Zangdienst Kosten 

zondag 15 maart 3e  zondag Veertigdagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Leo de Leeuw (Scheveningen)  Onderhoud

zondag 22 maart 4e  zondag Veertigdagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is rose Kerk in actie
ds. Dick ter Horst (Hellevoetsluis)  Onderhoud
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J van de
Jeugd

Slapen 
in de kerk ... 

Jeugd geniet van kerstdiner

Bowlen in discosferen

15-16 februari slapen in de kerk
14 maart  dropping
4 april  volleybaltoernooi regio
16 mei  nog niet zeker
4 juli  afsluiting
elke eerste zondag van de maand
jeugdkerk in de Sjoel

Jeugdkalender

Wegens succes verlengd!
Waarschijnlijk zijn jullie via Whatsapp al 
massaal aan het reageren, maar voor de ze-
kerheid nog een vermelding in het kerkblad.
Zaterdag 15 februari ontvangen we jul-
lie graag vanaf 19.00 uur in de kerk, via de 
consistorie. Daar is het nog warm. 😉
Zorg alsjeblieft voor het volgende:
•  een luchtbed (lekker iets los van de harde 

en vooral koude grond)
•  een warme slaapzak en een kussen o.i.d.
•  warme kleren voor boven en onder de 

dekens (thermopyjama)
•  oordopjes voor enge nachtgeluiden of sim-

pelweg het gesnurk van de anderen
•  je knuffel 
•  toilettas (met inhoud en vooral deo in 

plaats van douchespul)
•  pompje en zaklamp

We gaan nog om sponsoring vragen, maar 
houd anders rekening met een kleine bijdrage 
van 5 euro per persoon. We vermaken ons 
met film kijken, een bezoek aan de toren, 
spelletjes, en misschien wel weer een film 
kijken. Goede gesprekken tijdens de onder-
broken nachtrust kan natuurlijk ook! 😉
Meld je bij Marjon aan, via e-mail of 
whatsapp, onder vermelding van:
•  opgaaf van eventuele allergie (van welke 

aard dan ook, inclusief heimwee en andere 
wetenswaardigheden);

•  telefoonnummer wat we moeten kennen als 
de heimwee of iets anders je overmant;

•  eigen vervoer naar de kerk en ook ’s 
ochtends weer terug (denk aan  - al - je 
spullen); de fietsen kunnen in de kerk staan 
’s nachts.

Hebben jullie er net zoveel zin in als wij?
‘de jeugdraad’

Zaterdagavond 18 januari was de (bijna) 
jaarlijks terugkerende bowlingavond van de 
jeugd. In tegenstelling tot vorig jaar, toen we 
in de kou met de fiets naar Hellevoetsluis zijn 
gegaan, is er nu gekozen voor een VIP-be-
handeling van de deelnemers. Iedereen is met 
de auto thuis opgehaald en naar de bowling-
baan in Hellevoetsluis gebracht. 
Met een groep van vier enthousiaste meiden 
hebben we in disco sferen een uur lang 
geprobeerd om de kegels allemaal tegelijk om 
te krijgen. Het goede nieuws is dat dit ook 
één keer is gelukt. Daarnaast zijn er ook maar 

liefst vier spares door de dames gegooid.
Gelukkig is het ook dit jaar weer gelukt om 
de verlichting aan het plafond te laten zitten, 
de bowlingbal in de eigen baan te houden en 
er zonder gekneusde vingers vanaf te komen.
Na het uur bowlen hebben we nog gezellig 
een drankje gedaan met een lekkere warme 
snack om vervolgens weer heel luxe met de 
auto thuis voor de deur afgezet te worden. 
Het was een gezellige avond en er wordt al 
weer vooruit gekeken naar het slapen in de 
kerk op zaterdagnacht 15 op 16 februari.

‘de jeugdraad’

Ook dit jaar was er weer een partytent opgezet voor een knus kerstdiner met de jeugd. Na 
afloop werd de kerstnachtdienst in de kerk meegemaakt.
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Bron: Samenleesbijbel

Genesis eindigt met het verhaal over Jozef, een van de zonen van 
vader Jakob. Jozef was in Egypte terecht gekomen en daar een be-
langrijk man geworden. Hij had zijn vader en broers naar Egypte 
laten komen omdat er in eigen land Kanaän hongersnood heerste. 

In Egypte groeide Jozefs familie uit tot een volk: de Israëlieten. Het 
tweede bijbelboek vertelt over de uittocht van de Israëlieten uit de 
slavernij van Egypte onder leiding van Mozes. Het verhaal van de 
uittocht wordt jaarlijks verteld op het Joodse paasfeest.

Het aantal Israëlieten groeit
Jakob was naar Egypte gegaan met zijn 
zonen en hun gezinnen. Die zonen heetten: 
Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isachar, Zebu-
lon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. 
In totaal waren er zeventig nakomelingen 
met hem meegegaan. Na een tijd stierven 
Jozef en zijn broers en alle mensen van die 
generatie. Maar hun nakomelingen kregen 
veel kinderen die overal in Egypte woon-
den. 

Het volk moet voor de farao werken
Toen kwam er in Egypte een nieuwe farao 
die wist niets over Jozef. Hij zei tegen de 
Egyptenaren: ‘Er zijn te veel Israëlieten. We 
moeten verstandig zijn en zorgen dat er 
niet nog meer Israëlieten komen. Want stel 
dat er oorlog komt, dan vechten ze mis-

schien met onze vijanden mee en daarna 
zouden ze weg kunnen vluchten.’
Toen moesten de Israëlieten voor de farao 
twee steden bouwen. Daar wilde de farao 
zijn voorraden bewaren. De Israëlieten 
moesten heel hard werken. Maar hoe hard 
de Israëlieten ook werkten, er werden toch 
steeds meer kinderen geboren. Zo veel zelfs 
dat de Egyptenaren een vreselijke hekel 
aan hen kregen. De Israëlieten moesten 
daarom steeds harder werken en stenen 
bakken van klei en zwaar werk op het land 
doen. Ze werden als slaven behandeld door 
hun bewakers en geslagen en geschopt. 

De farao laat de  jongetjes doden
Op een dag liet de farao de Israëlitische 
vroedvrouwen bij zich komen en zei hen: 
‘Als een Israëlitische vrouw een kind krijgt, 

moet je goed opletten. Als het een jongetje 
is, moet je hem doden. Als het een meisje 
is, mag ze blijven leven.’ Maar de vroed-
vrouwen deden niet wat de farao gezegd 
had want ze hadden eerbied voor God.
Toen liet de farao de vroedvrouwen weer 
bij zich komen en vroeg hen: ‘Waarom 
doen jullie niet wat ik wil? Waarom laten 
jullie de jongetjes leven?’ De vroedvrouwen 
antwoordden: ‘De Israëlitische vrouwen 
zijn zo sterk dat ze hun kind al krijgen 
voordat wij erbij zijn.’ Zo kwamen er steeds 
meer Israëlieten. God zorgde ook goed voor 
de vroedvrouwen. Omdat ze eerbied voor 
Hem hadden, gaf hij hun ook kinderen.
Toen zei de farao tegen zijn hele volk: ‘Álle 
pasgeboren jongetjes van de Israëlieten 
moeten in de Nijl gegooid worden. De 
meisjes mogen blijven leven.’

Een vrouw redt haar zoon
Een man uit de stam van Levi trouwde 
met een vrouw uit dezelfde stam. Zij werd 
zwanger en ze kreeg een zoon. Toen ze zag 
hoe mooi hij was, verstopte ze hem. Drie 
maanden lang hield ze hem verborgen. 
Toen dat niet langer kon maakte ze een 
rieten mand waterdicht en legde het kind 
erin. Daarna zette ze de mand in de rivier 
de Nijl, tussen het riet. De zus van het 
jongetje bleef in de buurt om te zien wat er 
verder met hem zou gebeuren.

Het kind wordt gevonden
Even later kwam de dochter van de farao 
naar de Nijl. Ze ging een bad nemen in de 
rivier. Opeens zag ze de mand tussen het 
riet. Toen ze de mand opendeed, zag ze 
het kind. Het jongetje huilde en ze kreeg 
medelijden. ‘Ach’, zei ze, ‘Het is een Israë-
lisch jongetje.’ Toen kwam de zus van het 
jongetje eraan en zei: ‘Zal ik een Israëlische 
vrouw zoeken die het kind de borst kan 
geven?’ ‘Ja,’ zei de dochter van de farao, 

‘doe dat maar.’ Daarop ging het meisje haar 
moeder halen.
Farao’s dochter zei tegen de moeder: ‘Neem 
dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u 
ervoor betalen.’ De moeder nam haar kind 
mee en voedde het. Toen het jongetje groot 
genoeg was, bracht de moeder hem naar de 
dochter van de farao. Die adopteerde het 
kind en gaf hem de naam Mozes. Ze zei: ‘Ik 
heb hem uit het water gehaald.’

De uittocht uit Egypte (naar Exodus 1 en 2 tot en met vers 10)

De Israëlieten worden onderdrukt 

Mozes wordt geboren

De farao 
die de 
Israëlieten 
zo hard 
liet werken 
was waar-
schijnlijk 
Ramses II. 
Hij leefde 
in de dertiende eeuw vóór Christus en 
was een van de machtigste koningen 
die Egypte gekend heeft. Tijdens zijn 
leven liet hij grote steden bouwen. Hij 
maakte ook enorme paleizen, tempels 
en standbeelden. Om al dat werk te 
doen waren veel mensen nodig. Ook de 
Israëlieten moesten meehelpen. 
Ga zelf ook met klei aan het werk en 
probeer van (fumo)klei het hoofd van 
Ramses II na te maken.

Rames II



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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In de voormalige synagoge aan de Turfkade 
16 is regelmatig een mooie expositie te 
zien. Dit keer gaat het over papierknipkunst. 
Papierknipkunst is zo oud als dat er papier 
is. In de middeleeuwen was papierknipkunst 
voorbehouden aan de elite, omdat papier 
heel duur was. Het werd meestal van lompen 
gemaakt. Met het goedkoper worden van het 
papier, werd de kunst bereikbaar voor ieder-
een. Tegenwoordig wordt de papierknipkunst 
beoefend door kunstenaars, afgestudeerd aan 
de kunstacademie, en door amateurs. Enkele 
knippers laten hun werk zien in de Sjoel. 
Heel populair is een groot knipwerk met 
spreekwoorden waar katten in voorkomen 
van Henk Kapitein. Het is een zwart knipwerk 
uit één stuk geknipt. Jeanette Leentjes knipt 
in lagen, waardoor een perspectief ontstaat; 
Mia Suverein is bijzonder goed in heel fijn 
knipwerk. Jannie van Kralingen heeft letters 
versierd met bloemen en Atelma van Strien 
heeft over het loofhuttenfeest geknipt. 
Het loofhuttenfeest is het bijbelse feest, 
waarbij men zeven dagen in een hut woont 
met een dak dat zo doorzichtig is, dat je de 
sterren kunt zien. Zo leven en slapen voel je 
weer hoe kwetsbaar je kunt zijn als mens en 
denk je na over hoe fijn het is om met God 
te zijn. 
Het loofhuttenfeest is een vrolijk feest, omdat 
je het viert met familieleden en vrienden. Er 
wordt samen uit de bijbel gelezen, samen 
gegeten en samen gelachen. Jaren geleden 
mocht ik het meevieren met een Joodse 

vriendin van mij. Het mooist vond ik de loe-
lav, een bundel van takken die aan het einde 
wordt gebruikt om te zegenen. Graag vertel ik 
u hierover tijdens de rondleidingen.

Wilt u misschien ook leren papierknippen, 
dan bent u welkom op de workshop papier-
knippen met Joodse symbolen. Eerst leert u 
diverse technieken bij het knippen, hoe het 
schaartje gehouden moet worden en welk 
papier fijn is om te knippen. Daarna gaan we 
aan de slag. U kunt kiezen uit diverse voor-

beelden. Ervaring is niet vereist. De opbrengst 
is voor de Stichting Behoud Synagoge Brielle.
Op de maandagen 3 en 17 februari en 2 en 
16 maart is er van 13.00 tot 16.00 uur een 
rondleiding over de tentoonstelling.
De workshop papierknippen is op vrijdag  
6 maart van 13.30 tot 16.00 uur. De kosten 
bedragen tien euro, inclusief koffie en thee.
Opgeven graag voor 1 maart bij Atelma van 
Strien, Kersenstraat 15, 3235 ED Rockanje, 
0181-401567, atelmavanstrien@upcmail.nl.

Als de Ring van Haringvliet voelen we ons bevoorrecht dat we de 
plaatselijke kerken van dienst kunnen zijn met het oog op de toerus-
ting van de ambtsdragers en vrijwilligers (taakdragers) in de ge-
meente. Maar ook dat we de mogelijkheid hebben u en elkaar te laten 
ontmoeten om af te stemmen, bemoedigd te worden en voor alles ook 
gebouwd te worden in geloof, hoop en liefde. Daartoe hebben we een 
aantal activiteiten die we met enige regelmaat laten terugkeren. 

Jeugd in beeld
De Ring Haringvliet kent diverse kringen: één daarvan is voor de 
leiders van jeugdwerk en catechese. Voor de kerkendag hadden we 
een mooi programma in de aanbieding als workshop: dat gaan we 
nu als toerustingsavond aanbieden. Maarten van der Veer en Tamara 
Hoogstad hebben we gevraagd in de eerste maanden van 2020 hun 
programma aan te bieden. Houd de nadere aankondiging in de gaten!

College van Kerkrentmeesters en van Diakenen
14 januari  Kring Ouderlingen-Kerkrentmeester in het cluster GO te 

Sommelsdijk.
16 januari Kring Diakenen in het cluster GO te Sommelsdijk.
2 april Kring Diakenen in het cluster VP&R.

Kerkenraden
De kerkenraden willen we uitnodigen op woensdag 13 mei voor 
inmiddels de derde Inspiratieavond. Een avond waarop we het geloof 
willen delen en voor deze avond in het bijzonder hebben we Mar van 
der Veer uitgenodigd om met ons de workshop te doen over Kerkmu-
ziek en eredienst.

Trainingen
De training Het Pastorale Gesprek is landelijk buitengewoon in trek. 
Veel mensen laten zich op deze bijzondere wijze toerusten en krijgen 
uitstekende handvatten voor het bezoekwerk dat u mag doen. We 
 hebben daarvoor de volgende twee data gereserveerd: maandagavond 
9 en 23 maart. Plaats: gebouw De Rank te Stellendam.
De training Ambtsdrager is een training die alle ins en outs van het 
ambt zichtbaar maakt. U weet daarna wat er van u verwacht wordt, 
wat het eigene van het ambt en de ambtelijke vergadering(en) is en 
waartoe u dat ambt mag vervullen. Wij denken aan de volgende data: 
maandagavond 10 en 17 februari. U bent welkom in Hellevoetsluis.

Voor de trainingen kunt u zich aanmelden bij Dick van Dijk,  
projectleider SaGe Ring Haringvliet. Dat kan via de mail:
dick@hartvoordekerk.nl of telefonisch 06-15139055.

Papierknipkunst in de Sjoel

Toerusting



Zorgboerderij 

Zingeving 

Zaalverhuur 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 

E
n

e
rg

ie
n

e
u

tra
a

l 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 

Zaalverhuur 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 
Zingeving 

Zaalverhuur 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 

plus.nl

Vandaag 
besteld, 
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in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.
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info@bastionx.nl
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Communicatie
met de x-factor...
De communicatiepartner voor groot en klein!
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Turfkade 19A • 3231 AR Brielle
0181 507083

info@bloemetjesenbijtjes .com

Zeg het met
bloemen

Oude schoenen?
Gooi ze niet weg!
Schoenen verdienen een tweede leven

Schoen- & sleutelexpert
Vischstraat 9
3231 AV Brielle
www.schoenmakerdeurloo.nl

Dennis Deurloo
0181 41 59 00
06 234 111 78
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BE Beroep en ethiek
Dennis Deurloo

In deze Beroep en ethiek komt Ondernemer van het jaar 2019, Dennis Deurloo, aan het woord over zijn gedrevenheid als schoenmaker. 
Het vak dat hij al 33 jaar met groot plezier uitoefent. Dennis is getrouwd, heeft een zoon van 19 en een dochter van 16 jaar en heeft in 
november Abraham gezien.

Gewoon zo gelopen …
Op de vraag waarom Dennis voor het beroep 
schoenmaker heeft gekozen, antwoordt hij: 
“Is gewoon zo gelopen. Ik kwam een paar 
schoenen van mijn moeder bij de schoen-
maker in Schiedam brengen en maakte een 
praatje met hem. Het klikte meteen en vanaf 
dat moment - ik was een jaar of veertien, 
vijftien - ging ik altijd na schooltijd even 
kletsen met schoenmaker Ruud Jansen.
Van hem heb ik het vak geleerd nadat ik van 
de LTS kwam. Ik mocht van mijn ouders zelf 
kiezen naar welke school ik ging en omdat 
de LTS het kortste duurde, koos ik daarvoor. 
Mijn ouders hadden liever gezien dat ik 
bijvoorbeeld naar de havo ging, want dat 
had ook gekund met de cijfers die ik haalde, 
maar daar had ik absoluut geen zin in. Toen 
ik mijn diploma op zak had, kwam ik gelijk 
in vaste dienst bij Ruud. Ik zal nooit verge-
ten dat ik mij de eerste de beste dag versliep 
en tweeënhalf uur te laat kwam. Mijn baas 
kon er wel om lachen; het was de eerste en 
de laatste keer dat ik te laat op mijn werk 
kwam.”

Goede leerschool
“Ook de twee broers van mijn baas waren 
schoenmaker en alle drie hadden ze een eigen 
zaak. Een in Schiedam, een in Brielle en een 
in Middelharnis. Toen ik een half jaar in 
dienst was - in 1987 - stapte de jongste broer 
uit de zaak en ging ik op mijn zeventiende 
de zaak in mijn eentje runnen. Dat was een 
goede leerschool, maar dat viel af en toe ook 
niet mee. Was ook best wel stress. Ik was erg 
jong en verbaal nog niet goed genoeg. Ik heb 
moeten leren dat nee, nee is en dat ik zelf de 
baas ben over mijn tijd. Je kunt wel overal 
ja op zeggen, maar als je het dan niet kunt 
waarmaken, heb je jezelf ermee. Dat heeft 
natuurlijk ook met je leeftijd te maken. Als je 
wat ouder bent, sta je sterker in je schoenen.”

Behandel je klant zoals je zelf ook 
behandeld wilt worden
“Als je mij vraagt wat ik het leukste in mijn 
vak vind, is het het totaalplaatje. Het omgaan 
met mensen en het gevarieerde van het werk. 

Er komt steeds iets anders voorbij, het is 
zeker geen lopende band werk (zou ik soms 
wel even willen …). En dan, nadat ik gekozen 
was tot ondernemer van het jaar, werd ik 
overstelpt met reacties. Echt ongekend, zoveel 
cadeaus en zo verdiend, werd gezegd. Dat 
is natuurlijk goed voor je ego. Ik weet best 
dat mensen iets van mij vinden, maar dit 
was geen warm maar een heet bad! Aan de 
andere kant is het ook zo dat je ‘gewoon’ je 
werk doet. Je behandelt je klant zoals je zelf 
ook behandeld wilt worden. Als je chagrijnig 
in je zaak staat, kun je niet verwachten dat 
mensen aardig tegen jou doen. 

Risico’s van het vak
“Als je met je handen werkt, moet je uiteraard 
opletten dat je verstandig omgaat met de 
apparatuur waarmee je werkt. Bij het slijpen 
heb ik een keer een splinter in mijn oog 
gehad. Dat overkomt mij niet nog een keer 
want ik draag nu altijd een bril. En wat de 
economische recessie betreft heeft iedereen er 
in min of meerdere mate wel last van gehad. 
Je draait sowieso niet elk jaar hetzelfde. 
Een een mooie opdracht is het bijvoorbeeld 
om voor een bedrijf tweehonderd sleutels te 
 maken. Dat zijn de krenten in de pap. 
Het is sowieso niet goed om ‘nee’ te verko-
pen, dus probeer ik een klant altijd verder 

te helpen door hem te verwijzen naar een 
bedrijf waarvan ik weet dat die het gevraagde 
kan leveren. Dat is ook goed voor je netwerk. 
Als klanten op een ander moment iets nodig 
hebben dat wel in mijn pakket zit, weten ze 
je weer te vinden. Er zijn momenten dat ik 
ook best tevreden ben met de dingen die ik 
met een bepaalde insteek heb bereikt. Zo wil 
ik wel - in goede gezondheid - tot m’n 68ste 
doorgaan. Ik maak me niet meer zo druk, 
maar vind het nog steeds heerlijk om ’s mor-
gens om zeven uur te beginnen.

Geld is een makkelijk gereedschap
Ook op mijn vrije dag, op dinsdag, wil ik nog 
wel eens de handen uit de mouwen steken. Ik 
heb in het verleden wel eens een zieke col-
lega in Bunnik geholpen. De eerste keer vroeg 
hij wat ik per dag rekende. Toen heb ik hem 
gezegd dat als we over geld gingen praten ik 
mijn spullen pakte en er vandoor ging. Kijk, 
geld is een makkelijk gereedschap, maar het 
fijne gevoel dat ik heb als ik op mijn motor 
terug naar huis rijd, is niet in geld uit te 
drukken.”

Laat iedereen in z’n waarde
“Ik ben niet gelovig opgevoed, maar ik moest 
van mijn ouders wel naar de christelijke LTS. 
Dat was vooral om te voorkomen dat ik tus-
sen al mijn vrienden terecht zou komen op de 
openbare LTS. Dan zou er van leren helemaal 
niets terecht zijn gekomen. Ik was toen overal 
mee bezig behalve met school. Stond regel-
matig op de gang omdat ik altijd het laatste 
woord wilde hebben. Het ontbrak mij op die 
leeftijd volkomen aan zelfreflectie. Nu respec-
teer ik iedereen zoals die is. Als je ouder bent 
ga je meer over de dingen nadenken. Ook 
krijg je, als het goed is, vanuit je opvoeding 
een bepaalde bagage mee. Dat gebeurt naar 
mijn idee in deze tijd te weinig.” 

Onze gebruikelijke laatste vraag, om de zin 
Ik voel mij gelukkig wanneer … af te maken, 
lijkt wel wat overbodig. Dennis zegt dan ook: 
“Ik voel mij het gelukkigst als ik mijn ding 
kan doen. Lekker naar mijn werk, dan kan de 
dag beginnen!”

Schoenmaker Dennis houdt zich graag bij zijn leest
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Gezellige winkel met leuke cadeauartikelen 
of eigen verwennerijtjes.

Verkoop van o.a. Lampe Berger, wierook, olie, draken, elfjes, 
tarot, boeddha’s, Lisa Parker, edelstenen en mineralen, 

zilveren sieraden, byoux, Woodart, kleding, tassen, sjaals, 
portemonaies, koffers en leuke originele handgemaakte 

artikelen……….. 
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Voor een ander
of jezelf



 

Februari
10  Crea-doe-middag, Sjoel,  

Turfkade 16 - 13.30 uur
10  Kerkrentmeesters, Consistorie -  

19.45 uur
12  Zingen in het Gasthuis Catharina 

Gasthuis, Slagveld 37 - 14.30 uur
12 Moderamen, Consistorie - 19.45 uur
13 Alles wat ademt, kerk - 20.00 uur
15 Slapen in de kerk voor de jeugd
17 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
17 Een goed verhaal, Sjoel - 20.00 uur
20 Kerkenraad, Sjoel - 19.45 uur
24 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
28 Gasthuiskring - 14.30 uur

Maart
2 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
4  Vastenmaaltijd, Parochiehuis  

Nobelstraat 22 - 17.45 uur
4 Het gesprek, Sjoel - 20.00 uur
5  Diaconale en Pastorale raad,  

Sjoel - 19.45 uur
6  Ommeloopkring, Vlinderhof 4 -  

15.00 uur
9 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
9  Kerkrentmeesters, Consistorie -  

19.45 uur
10 Leerhuis, Sjoel - 14.00 uur
14 Dropping voor de jeugd

Kopij inleveren uiterlijk 21 februari. (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 5 maart. Voor foto’s kunt u contact  
opnemen met Joost de Koning, telefoon 
(0181) 416043.

Tijdens de schrijfactie van Amnesty Internati-
onal Write for Rights op zondag  8 december 
zijn 356 brieven ondertekend. De werkgroep 
bedankt bij deze alle ondertekenaars hiervoor, 
in afwachting op goed vervolg.

Werkgroep Amnesty International Brielle.
Jacob Voogt

We waren blij verrast met bloemen en kaar-
ten ter gelegenheid van ons gouden huwelijk. 
Hartelijk dank daarvoor.

Nel en Wim Doorduin

Tijdens mijn langdurige ziekte werd ik vaak 
verrast met bloemen en bezoek van onze 
kerkelijke gemeente. Hiervoor hartelijk dank. 
Het gaat nu gelukkig de betere kant op.

Teunie van Veen-de Groot
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A Agenda

Inleveren kopij
voor kerkblad

Bedankt

De agenda van de PCOB Brielle ziet er voor 
de komende maanden als volgt uit:
18 februari Fietsreizen - Jan van der Ent
17 maart Spreekwoorden en gezegdes
De contactpersoon van de Brielse PCOB- 
afdeling is Tony Schram-Langendoen.  
Ze is te bereiken via het volgende  
e-mailadres: w.schram@zonnet.nl

Misschien denkt u dat de advertenties in ons 
kerkblad altijd dezelfde zijn. In een aantal 
gevallen is dat ook zo maar soms stopt de 
advertentie al na een jaar. De advertenties 
leveren met elkaar een belangrijke bijdrage 
in de bestrijding van de kosten van ons kerk-
blad. Zij maken het voor een deel mogelijk 
dat we zo’n aantrekkelijk blad in kleurendruk 
kunnen uitbrengen. Freek Voskamp die daar-
voor al jaren op pad gaat, weet iedere keer 
weer andere Brielse ondernemers te vinden. 
In dit nummer heten wij zelfs twee nieuwe 
adverteerders van harte welkom: Bric-a-Brac 
en Katoen & Koffie. Dennis Deurloo felicite-
ren we van harte. Onze Brielse schoenmaker 
uit de Vischstraat is gekozen als ondernemer 
van het jaar 2019. Lees op pagina 17 het 
interview met hem over Beroep en ethiek.Agenda PCOB

Schijnwerper op
adverteerder kerkblad

Repaircafé
Het repaircafe is sinds kort verhuisd van de 
Bres naar de Sjoel, Turfkade 16. Elke tweede 
woensdag van de maand van twee tot vier 
uur zitten vrijwilligers klaar om kapotte spul-
len op huishoudelijk, elektrisch gebied of wat 
dan ook te repareren. Een hele gezellige sfeer, 
kopje koffie gratis en altijd een praatje. Niet 
weggooien, eerst langs het Repaircafe.

Dirk Wolthaus en Ineke van der Jagt

De cantorij van de Sint-Catharijnekerk orga-
niseert op zaterdag 1 en zondag 2 februari 
weer een English weekend voor zangers met 
koorervaring. Het koor zal onder leiding 
staan van Peter Leech. Tijdens het weekend 
wordt er flink geoefend en aan het eind van 
zondagmiddag 2 februari wordt het geheel 
in de Sint-Catharijnekerk dan afgesloten met 
een Evensong. 
De Evensong in de Sint-Catharijnekerk begint 
om 17.00 uur. De toegang is vrij, maar aan de 
uitgang wordt gecollecteerd om de kosten te 
bestrijden. Een even song is een bijna geheel 
gezongen vesperdienst volgens de eeuwen-
oude traditie van de anglicaanse kerk. Het 
is een ingetogen, meditatieve viering met 
Engelse koormuziek en orgelspel.
U bent van harte welkom!
Zingt u graag? Lijkt het u leuk om mee te 
zingen met de cantorij van de Sint-Catharij-
nekerk? Kom gewoon een keer langs om te 
kijken. Dat kan elke dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de Sint-Catharijnekerk. 

Heeft u vragen neem dan contact op met Tine 
Wolters, telefoon 0181-415774 of via e-mail: 
jcwolters@kpnmail.nl.

EvensongChoral

Sint-Catharijnekerk

zondag 2 februari
Brielle

organisatie: Sint-Catharijne Cantorij
onder leiding van dirigent: Peter Leech

met onder andere:

Magnificat en Nunc Dimittis
van Samuel Arnold

aanvang 17.00 uur
toegang gratis
collecte bij de uitgang

English weekend
met evensong
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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


