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M Meditatie
ds. Harry Doornbos

Op verhaal komen
Als we spreken van ‘op verhaal komen’, bedoelen we: ergens weer 
van bijkomen. Bijvoorbeeld van zware lichamelijke inspanningen, 
moeheid, uitputting, buiten adem geraakt zijn. We zien het vaak bij 
schaatsers die na tien kilometer languit neervallen en even niet meer 
in staat zijn iets te zeggen. Hijgend en puffend liggen ze uit te blazen, 
hun spieren doen pijn, ze kunnen nauwelijks meer op hun benen 
staan. Na enige tijd keren de krachten terug en zijn ze weer in staat 
iemand te woord te staan. Ze komen weer op verhaal.
Na ziekte, na een operatie kun je kortere of langere tijd nodig hebben 
om weer te herstellen. En als het dan weer beter met je gaat, wordt er 
vaak gezegd dat je al weer aardig praatjes begint te krijgen.
Mensen kunnen ook geestelijk of emotioneel krachteloos zijn, ver-
zwakt, sprakeloos, terneergeslagen, oververmoeid, kapot. En dan is er 
tijd nodig om weer op krachten te komen, levenskracht en levenslust, 
om werkkracht en werklust terug te vinden, op verhaal te komen.

Doodvermoeid, na 400 jaar onderdrukking, kwam Israël vanuit Egypte 
in de woestijn.
Niet op eigen kracht, maar door de bevrijdende hand van de Eeuwige. 
Die hen bij de hand nam, die hen droeg als op adelaarsvleugels, tot 
zij bij de berg Sinaï kwamen. Daar werd hun een nieuw perspectief 
aangereikt, een nieuw bewoonbaar land in het vooruitzicht gesteld, 
een nieuwe taalwereld geleerd. Daar kwamen zij op verhaal. Een ver-
haal samengevat in Tien Woorden. Vol van Geestkracht, levenskracht 
en aanstekelijke levenslust. Er wordt door de rabbijnen verteld dat 
het door de engelen voor al de zeventig volkeren vertaald werd. Daar 
in de woestijn, in niemandsland, dus voor iedereen te verstaan. Voor 
iedereen bedoeld, heel de aarde bevruchtend.
Daarmee dus kwam Israël op verhaal. Om door te vertellen, om vóór 
te leven.
Opdat inderdaad heel de aarde weer op krachten zou komen. Weg 
onder alle vormen van tirannie vandaan.

Eenmaal in Kanaän moest elk jaar de nieuw verworven vrijheid 
worden gevierd, vijftig dagen na Pesach, op het Wekenfeest. Een feest 
dat de voltooiing van de uittocht uit Egypte verbeeldt. Ja, die uittocht 
is pas echt voltooid, tot zijn doel gekomen, als er in alle vrijheid kan 
worden geleefd, gezaaid, geoogst. Als mensen op eigen benen kunnen 
staan, volwassen en verantwoordelijkheid dragend.
In Genesis wordt verteld hoe God de mens maakte: eerst wordt de 
mens uit aarde gemaakt. Maar nee, daarmee heb je nog geen volwaar-
dig mens. Echt voltooid is de mens pas, wanneer God Zijn levensadem 
in de mens blaast. Pas dan kan hij/zij zelfstandig spreken en handelen 
en met God mee goede aarde maken. Pas dan heeft de mens wat te 
vertellen!

En dat moet gevierd worden. Dankbaar met gaven uit de eerste oogst 
God de eer geven die Hem toekomt. En, zo staat geschreven en gebó-
den, in Deuteronomium 16 vers 11, dan “zult gij u verheugen voor het 
aangezicht van de HEER, uw God, gij met uw zoon en uw dochter, uw 
dienstknecht en uw dienstmaagd, met de Leviet die binnen uw poorten 
woont, en met de vreemdeling, de wees en de weduwe ...”
Veelbelovende uitbeelding van een feest vierende aarde, die op verhaal 
is gekomen.
Ook wij, als gemeente van Jezus Christus vieren met Pinksteren de 

voltooiing van het Paasfeest, vijftig dagen geleden. Wij doen dat in 
navolging van die ‘eerstelingen’, waarover in Handelingen 2 wordt 
verteld. Eendrachtig waren zij bijeen om het Wekenfeest te vieren. 
Natuurlijk, zonder eendracht kun je geen feest vieren. Maar zo samen, 
zijn zij de eerste opbrengst van wat in Jezus is uitgezaaid. Stukje 
nieuwe aarde waar vruchten van liefde en vrede groeien.
Kun je gerust een groot wonder noemen, dat dit in onze wereld nog 
mogelijk is.
Dat er nog mensen zijn, gemeentes, die daarin geloven, daar nog op 
durven hopen, daar nog hun vermogen tot liefde in willen investeren, 
sterker nog: daar blijdschap en enthousiasme bij ervaren. En maar al 
te graag over willen vertellen.
En, zoals wordt gezegd: wat als een wonder wordt beleefd moet ook 
als een wonder worden verteld. Dan krijg je dus andere taal dan die 
van de nuchtere, zakelijke, op zichtbare feiten gebaseerde taal.
Nee, die mensen in Handelingen 2 konden niet opeens als bij toverslag 
alle wereldtalen spreken, ook geen Russisch, Engels of Nederlands om 
zo te zeggen.
Hier moet je die zeventig volkeren uit de rabbijnse traditie bij denken 
en de Tien Woorden in Exodus. Die in principe voor iedereen te ver-
staan, te begrijpen zijn. Hier wordt in beeldtaal verteld hoe de taal van 
Gods Geest doordringt in de taalwereld van alle volkeren.
Zoals er staat: zij begonnen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit 
te spreken.
Over Gods bevrijdend handelen, waarmee nieuwe aarde wordt gescha-
pen.

Een vreemde taal? Nee, hooguit een taal die de samenleving verleerd 
is.
En die opnieuw te leren is, dankzij de Geest die ons bewoont.
Het is een spreken, dat ons ook nu, in deze spannende, onzekere tijd 
kan helpen, als wij moe worden, bang, lusteloos, buiten adem.
Zo komen wij met Pinksteren op verhaal.
Wij hebben wat te vertellen!
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NL uit het 
nieuwe Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk
Mijn keuze
Toen ik de vraag kreeg om iets te schrijven 
voor de rubriek ‘Zingen en bidden in huis en 
kerk’ in ons kerkblad, kwam direct het lied 
Wat de toekomst brengen moge… in mijn 
gedachten. Maar is dat niet wat afgezaagd, 
was de volgende gedachte, heel veel mensen 
hebben wel iets met dit lied. 
Toch is er voor mij geen ander lied zo speci-
aal, dus dit lied is het dan toch geworden…

Over het lied
Het gedicht is geschreven door Jacqueline E. 
van der Waals en werd gepubliceerd in 1920. 
Het is geschreven vanuit het perspectief van 
iemand die binnenkort zal sterven. Het nade-
rende sterven wordt wel in de tekst van het 
complete gedicht uitgedrukt, maar ook in het 
laatste couplet dat de halve lengte heeft en 
daardoor niet af lijkt. Er wordt wel gedacht 
dat Jacqueline van der Waals het op haar 
sterfbed heeft geschreven, maar dat klopt 
niet; zij werd ziek in 1921 en stierf in 1922.
De meest bekende melodie is gecomponeerd 
door John  Zundel. Het wordt ook wel gezon-
gen in een ‘modern jasje’ op de melodie van 
The Rose van Bette Midler. 

Het lied is van alle tijden en wordt ook vaak 
op begrafenissen en huwelijken gezongen. 
Het is opgenomen in allerlei kerkelijke zang-
bundels en liedboeken. 
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Lied van vertrouwen
Het meest spreekt mij het eerste couplet aan 
en dan met name de eerste twee regels. Het 
is voor mij een lied van vertrouwen, over-
gave en dankbaarheid. In moeilijke periodes 
in het leven en vaak ook op momenten met 
vragen speelt de tekst van dit lied door mijn 
hoofd. Ik herinner me dat nog heel goed uit 
de periode toen mijn vader verongelukte, ik 
was 21 jaar. Ook uit de tijd midden jaren ’90 
toen ik als het ware een nieuwe toekomst 
zocht en twee jaar in Albanië heb gewoond 
en gewerkt. 

En nu in deze tijd waarin ik mijn 97-jarige 
moeder niet kan bezoeken. Ze woont sinds 
kort in Bernissesteyn in Zuidland en toen ze 
er twee dagen was, mochten de verzorgings-
huizen geen bezoek meer toelaten vanwege 
het Corona-virus. Zij moest alleen wennen in 
haar nieuwe omgeving. Samen overdenken 

Misschien bent u er inmiddels al aardig mee overvoerd. Het corona-
dossier heerst in de media. Voorheen prominente onderwerpen als 
klimaat en vluchtelingen, zijn naar de achtergrond gedrongen. Ook 
horen we weinig meer over het zogenaamde ‘voltooide leven’. Als het 
er echt op aan komt, gaat het blijkbaar toch vooral om te ‘overleven’. 
Overleven is sowieso de stand waarin we momenteel staan. We moeten 
er doorheen, op naar de langverwachte groepsimmuniteit. 

Voor de kerken is het ook een tijd van grote veranderingen. Het 
bijeenkomen en samen vieren, toch onze sterke kant, is helaas niet 
mogelijk. De kerkomroep biedt gelukkig uitkomst. We zijn blij met 
de betrokkenheid  en  inzet van velen om deze diensten mogelijk te 
maken. Hoe mooi en waardevol ook, het vormt uiteraard geen vol-
waardige vervanging van het samenkomen als gemeente. Ook hier is 
geduld en volhouden het devies. 

Vanaf 1 juli worden de mogelijkheden misschien verruimd. We zijn als 

kerkbestuur ons daar al op aan het voorbereiden. De stoelen in de kerk 
ver uit elkaar, looproutes zijn aangegeven ... Het is een vreemd ge-
zicht, maar wel nodig om straks als ‘anderhalvemeterkerk’ te kunnen 
en mogen functioneren. De komende maanden moet duidelijk worden 
of wat we allemaal graag willen, ook echt kan en of het verstandig is. 
We zijn immers een gemeenschap met veel ouderen, dus is de kwets-
baarheid groot. Dat vraagt om zorgvuldigheid en misschien hier en 
daar een diepe zucht. Wij vragen hiervoor bij voorbaat om uw begrip. 

Er blijven dus de komende tijd nog veel onzekerheden. Laten we hoop 
houden en elkaar daarbij steunen. Met de liefde; het omzien naar 
elkaar. Ondanks álle beperkingen kunnen we deze periode doorkomen. 
Mogen wij ons daarbij bovenal gezegend weten door Zijn liefde. 
Het ga u allen goed.

Namens het moderamen,
Rienk Koopmans

Op naar de anderhalvemeterkerk

we (telefonisch) vaak de tekst van het lied 
(het is ook haar lied …) en dat geeft ons al-
lebei rust en vertrouwen. 

Ineke Hania
P.S. 
Mijn lieve man Arben heb ik in Albanië leren 
kennen; sinds bijna twee jaar wonen we met 
plezier in Vierpolders. 

Lied 913

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
Moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!



Om u een hart onder de riem te steken, heeft 
de kerkenraad een ‘pinksteransicht’ in het 
kerkblad gestoken. Met deze kaart kunt u ook 
een ander blij maken. Op de kaart staat de 
liturgische bloemschikking van 2018. 
 
De werkgroep schreef indertijd bij de  
bloemschikking:

De bloemen die er bovenuit steken  
staan symbool voor vlammen,
de tongen van vuur, veelkleurigheid van 
mensen, 
en de heilige Geest die ons inspireert tot 
verbinding.

De heilige Geest
(die) verbindt

 

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als een jaar waar heel veel 
bedreigingen op ons af kwamen. Niet van een oorlog maar van een 
pandemie, het coronavirus. Dit bracht onrust, angst, zorg en heel 
veel verdriet. Onrust en angst om deze ziekte te krijgen, de zorg voor 
de oudere medemens, het verdriet van niet meer spontaan bijeen te 
komen in de kerk en daarbuiten. Elkaar te mogen omhelzen, dat alles 
kan ineens niet meer.

Bedreigingen kunnen ook omgezet worden in kansen en dat gebeurde, 
want we werden creatief in het bedenken hoe de dag in te vullen. 
Toch je naasten te ‘bezoeken’ via de telefoon zelfs met beeld. Talloze 
legpuzzels zijn weer uit de kast gehaald, gemaakt en daarna geruild 
met elkaar via de anderhalve meter regeling. De gezelligheid zocht je 
noodgedwongen binnen de muren van je huis en dat lukte wonderwel 
prima. Kinderen kregen les van school via de computer ondersteund 
door ouders, over creatief gesproken. Gelukkig was het mooi weer 
om in eigen omgeving vitamientjes binnen te halen, of door een 
wandeling, we hebben heel wat wandelaars voorbij zien gaan aan de 
Voorweg.

Het voorjaar is in volle gang, geurende bloemen, de bloesem aan 
de bomen en kleine vruchtjes die ontspruiten. Prachtig om van te 
genieten onderweg en thuis, het maakt je blij van binnen zo te kunnen 
genieten van al het moois. 

De eredienst luisteren we via de kerkomroep, een mooi alternatief en 
alle lof voor de voorganger, de organist en niet te vergeten de koster. 
Dat zelfs de cantorij in kleinere groep en het solospel op de panfluit, 
dit alles belangeloos voor ons ten gehore brengt. Je voelt je betrokken 
bij de dienst maar het blijft stil om je heen, geen vertrouwde gezich-
ten, geen koffie na de dienst met een praatje; dat mis je echt.

Met Pinsteren herdenken we dat op de 50ste dag na Pasen de Heilige 
Geest neerdaalde over de apostelen. En dat wij daardoor geïnspireerd 
mogen zijn tot mooie dingen voor en met elkaar al is het nu nog op 
afstand. Laten we hopen en bidden dat we elkaar mogen blijven inspi-
reren en in gezondheid mogen ontmoeten, waar en wanneer dan ook. 
De woorden van André Troost uit het liedboek: Trouwe God, wij zijn 
veilig in uw handen. Daar vertrouwen wij op. Dat te weten geeft rust 
en vrede die alle verstand te boven gaat.

Op de vlucht

K Kerkkronkels
Willemijn Kon
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Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan
zal liefde hun vragen
en vrezen verjagen:
nieuw leven breekt aan.

(naar Liedboek 647)

Pinksteren



Zoals u gewend bent zal er ook dit jaar een 
nieuw informatieboekje verschijnen waarin 
u onder andere alles kunt lezen over het 
winterwerk, wijkindeling en adressen. Zijn er 
wijzigingen ten opzichte van het boekje dat 
we nu in gebruik hebben, wilt u die dan  
alstublieft vóór 1 juli aanstaande naar  
onskerkblad@catharijnekerk.nl sturen.

Met ingang van 3 juni is de Sint-Catharijnekerk weer open voor bezoekers. Door de crisis met 
wat beperkte openingstijden. Op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en 
op zaterdag van 10.30 tot 14.30 uur. 
Ook de toeristenbalie is dan weer geopend. U kunt daar een aantal producten kopen met een 
fraaie opdruk van de Sint-Catharijnekerk. Onder andere een koelkastmagneet, theetipje, Brielse 
Kanonkogels, Brielse likeur en Briels bier. En niet te vergeten het Brielse Mandje gevuld met 
vier producten. Eigenlijk te veel om op te noemen. Natuurlijk zijn er ook tientallen kaarten van 
de Sint-Catharijnekerk. Eigenlijk is er te veel om op te noemen.  

Informatieboekje Kerk gaat weer open voor toeristen

Verantwoording diaconale collecten en 
giften over het 1e kwartaal 2020
Collecten voor eigen werk  ¤ 488,16
Plantage 72,65
Gasthuis 227,65
Werelddiaconaat 477,05
Missionair werk (2 collecten) 321,75
Voorjaarszending 196,95
Diaconaal Havenproject 170,92
KND project 5,00
Collecte KIA Binnenlands Diaconaat 219,05
40-dagentijd collecte 
Noodhulp Zuid-Soedan 230,00
40-dagentijd collecte KIA
Binnenlands Diaconaat 200,00
Vastenactie 2020 
Werken aan je toekomst 300,00

Totaal ¤ 2.909,18

Collecte voor noodhulp corona 
In de internet kerkdienst van 19 april was 
de diaconale collecte bestemd voor het Rode 
Kruis voor hun wereldwijde hulpverlening 
rondom het coronavirus. Deze collecte heeft 
dankzij uw bankstortingen meer dan 800 
euro opgeleverd! Hartelijk dank daarvoor. 
De Diaconie heeft deze opbrengst met 1000 
euro extra aangevuld en overgemaakt aan het 
Rode Kruis.

Toelichting bij de collecten 
De afgelopen zondagen en ook komende 
zondagen zijn er geen kerkdiensten waarin 
we bij u met het collectezakje langskomen. 
De Diaconie wil echter wel graag de beoogde 
diaconale doelen voor de komende periode 
financieel ondersteunen, omdat we dit een 
belangrijk element van de eredienst vinden. 
We zullen dat doen door een bedrag ter 
grootte van een gemiddelde collecteopbrengst 
over te maken naar het beoogde doel. Wij 
hebben u eind april per post om de jaarlijkse 
Vrijwillige Diaconale Bijdrage gevraagd en 

hopen dat u hier in uw toezegging rekening 
mee wilt houden.
Als u een van de beoogde collectedoelen in 
het bijzonder wilt 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, 
onder vermelding van het collectedoel.

Pinksterzending 
In Marokko is het niet toegestaan om christen 
te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds 
meer migranten willen via de woestijn en 
Marokko Europa bereiken, maar stranden in 
dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn chris-
ten. Ook komen steeds meer christenen uit 
andere Afrikaanse landen in Marokko stude-
ren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze 
kerk leidt predikanten en leken op, bevordert 
de dialoog tussen verschillende religies en 
culturen en biedt hulp aan gestrande migran-
ten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, 
getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk 
inActie steunt dit werk. Tijdens de Pinkster-
dienst collecteren we voor deze kleine maar 

groeiende kerk in Marokko. Meer informatie 
vind u op  www.kerkinactie.nl/kerkmarokko.

Ontheemd in Colombia 
Enkele jaren geleden werden in Colombia 
vredesakkoorden getekend tussen de regering 
en haar grootste tegenstander, de guerril-
labeweging FARC. Toch is er in grote delen 
van het land nog geen sprake van vrede. Een 
kleine rebellengroep en ook para-militairen 
gaan onverminderd door met het (gewapend) 
intimideren van de bevolking. 
Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun 
woonplaats of van hun land verjaagd. Zij 
trekken naar de stad, waar zij in de arme 
volkswijken belanden. Samen met lokale 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen 
daar een nieuw bestaan op te bouwen, 
bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. 
Ook ontvangen zij psychologische hulp voor 
het verwerken van hun trauma´s. Op 14 juni 
collecteren we om dit mogelijk te maken. 
Meer informatie vindt u op kerkinactie.nl/
ontheemdencolombia.

Jeugd stapt over 
Op 21 juni vindt de jaarlijkse overstapdienst 
plaats. Die dienst wordt op het moment van 
deze publicatie door de jeugd voorbereid 
samen met ds. Janneke Herweijer. Dat gebeurt 
binnen de grenzen van de mogelijkheden 
die er tegen die tijd zijn. Het diaconale doel 
waarvoor gecollecteerd wordt kiest de jeugd 
zelf uit.

Vakantietas 
Met de collecte van 5 juli willen we de actie 
vakantietas steunen. Kinderen uit kwetsbare 
gezinnen in Nederland kunnen meestal niet 
op vakantie. Wanneer in de zomervakantie 
klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden 
ver weg, of zoals dit jaar waarschijnlijk dicht-
bij, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas 
van Kerk in Actie ontvangen zij een rugzak 
vol verrassingen voor de zomervakantie.

D van de
Diaconie
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Lintjesregen in coronatijd

Ook zingen op drie meter afstand van elkaar kan niet meer

Het zal je maar gebeuren dat je nietsvermoedend opeens de burge-
meester aan de telefoon krijgt. Je moet wel even de knop omzetten als 
je te horen krijgt ‘dat het de koning heeft behaagd’ je te benoemen tot 
lid in de orde van Oranje Nassau.
Zonder coronavirus word je in zo’n geval ontvoerd naar het Bresthea-
ter en daar word je dan opgewacht door je familie en vrienden. Dat is 
het moment dat je bedenkt dat er iets staat te gebeuren. Dit jaar ging 
dat dus heel anders. De verrassing was er des te groter door.
Wim Doorduin kreeg een welverdiend lintje voor zijn vrijwilligerswerk 
in de kerk, Voedselbank, Plantage. Zijn vrijwilligerswerk voor de kerk 
begon al in 1984 toen hij voor de eerste keer diaken werd. Later werd 
hij voorzitter van de Diaconale raad. En daaruit vloeide in 2009 de op-
richting van de Voedselbank voort waar hij vervolgens tien jaar voor-
zitter van is geweest. Bedankt Wim, voor je inzet in onze gemeente.
Nog twee gemeenteleden werden door de burgemeester verrast met 
een koninklijke onderscheiding.
Mevrouw Hannie Bal voor haar vrijwilligerswerk bij het museum en 
als stadsgids. Mevrouw Agatha de Man; zij is op veel Brielse terreinen 
actief: Brielse Belangenvereniging, Sinterklaasintocht, 1-Aprilvereni-
ging, Stichting Vrienden van het Gasthuis.
Een hartelijke felicitatie voor deze drie gemeenteleden die jammer 
genoeg pas op zijn vroegst in september hun lintje opgespeld krijgen.

Leden van de cantorij hebben drie dinsdag-
avonden op drie meter afstand van elkaar lie-
deren ingezongen voor de online kerkdiensten. 
We hebben helaas moeten besluiten voorlopig 
te stoppen hiermee. 
Na Pasen heeft de cantorij nagedacht over de 
mogelijkheden die er in de huidige situatie 
zijn om samen te zingen en onze taak in de 
gemeente uit te voeren. Drie keer hebben 
cantorijleden in de kerk liederen gezongen 
en opgenomen voor de online kerkdiensten. 

Dit in goede samenwerking met predikanten, 
organisten, cantor en koster. We dachten veilig 
en verantwoord bezig te zijn. 
Op 13 mei bracht de Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie en Koornetwerk echter een 
advies uit over samen musiceren in corona-tijd. 
Het advies is voorlopig niet samen te musice-
ren. Er is nog geen eenduidig antwoord op de 
vraag wat een veilige afstand is bij zingen. Dat 
kan twee meter, drie meter maar ook vijf meter 
zijn. De universiteiten van Delft en Eindhoven 

doen hier onderzoek naar. Zolang de uitkomst 
van dit onderzoek niet bekend is, vinden we 
het niet verantwoord om te blijven zingen. Het 
spijt de cantorij erg dat er voorlopig een einde 
moet komen aan onze bijdrage aan de online 
kerkdiensten.
Laten we hopen dat de uitkomst van de 
onderzoeken van de universiteiten niet te lang 
op zich laat wachten zodat we snel weer op 
verantwoorde wijze aan de slag kunnen.

Janneke Schoemaker
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Coronacrisis
In de afgelopen crisisperiode heeft ook de lan-
delijke kerk zich niet onbetuigd gelaten. Naast 
de wekelijkse reguliere nieuwsbrief verstuurt 
de PKN in deze coronatijd ook elke zaterdag 
een speciale nieuwsbrief met suggesties om te 
bidden, te vieren en te delen.
Ook vanuit de Classis Delta ontvangen wij 
regelmatig berichten met informatie en ter 
bemoediging van onze classispredikant  
ds. Arie van der Maas.
Vanuit de Generale Synode van de PKN is het 
initiatief gekomen om predikanten die mensen 
die worden verpleegd in zorginstellingen 
willen blijven bezoeken, te voorzien van een 
zogenoemde ‘Verklaring van predikantschap’. 
Deze verklaring bevestigt het cruciale beroep 
van betrokkene die hiermee zijn geestelijke 
verzorging kan voortzetten. Onze predikanten 
zijn in het bezit van een dergelijke verklaring.

Internetdiensten
Zo ongeveer van het ene op het andere mo-
ment konden we als gemeente op zondag niet 
meer samenkomen in de kerk. Even wisten we 
er niet goed raad mee. Helemáál geen diensten 
meer? Nee, dat zou niet goed zijn. Maar wat 
en hoe dan wél? Een vraag waar veel gemeen-
tes mee hebben gezeten. Maar al snel begon-
nen we er zicht op te krijgen. Eerst nog wat 
startproblemen, dat kon haast niet anders.
Gaandeweg hebben we toch een manier 
gevonden en leren hanteren om min of meer 

volwaardige, complete diensten te vieren. 
Inderdaad een leerproces, met name ook wat 
betreft de onderlinge communicatie tussen 
voorgangers en medewerkers en anderen die er 
op een of andere manier bij betrokken zijn.
Maar helaas: de cantorij heeft moeten beslui-
ten voorlopig te stoppen met zingen en dus 
ook met de medewerking aan deze diensten. 
Jammer, maar wel terecht op grond van wat er 
aan informatie is bij gekomen.
Er wordt nu gezocht naar een aan de situ-
atie aangepaste invulling, waaraan voor de 
gemeenteleden toch veel goeds te beleven valt.
Hoe het vanaf 1 juli gaat, dat is nog onzeker. 
Het ziet er naar uit dat dan bijeenkomsten 
met maximaal 100 personen gehouden mogen 
worden. Dat zou mooi zijn. Maar we moeten 
nog wel een slag om de arm houden. 
Omdat het eerstvolgende kerkblad op 9 juli 
uitkomt, verwijzen we u naar de website - 
www.catharijnekerk.nl - voor de meest actuele 
informatie over de diensten vanaf zondag 5 
juli.

Beleidsplan en profielschets
Het Beleidsplan 2020-2024 is door de kerken-
raad ‘voorlopig vastgesteld’. Na het ‘horen’ 
van de gemeente middels een gemeenteberaad 
volgt dan de definitieve vaststelling. U kunt 
reageren op onderstaand stuk. De werkgroep 
Profielschets, bestaande uit mevrouw Sonja 
Timmermans en de heren Herman Bloemhof, 
Willem Delwel, ds. Harry Doornbos en Arjan 

Monteny, werkt aan het opstellen van een 
profielschets van onze gemeente en de te 
beroepen predikant.

Vacatures
De kerkenraad is verheugd u te kunnen 
meedelen dat de heer Ronald de Ridder bereid 
gevonden is om met ingang van het volgend 
seizoen de functie van voorzitter van het 
 College van Kerkrentmeesters te gaan vervul-
len. Hij wordt hiermee de opvolger van de heer 
Theun Klein die het voorzitterschap gedurende 
acht jaar bekleed heeft.
Mevrouw Annemarie Hordijk is bereid om 
volgend seizoen voor één jaar de taak van 
notulist van de Pastorale en Diaconale raad in 
te vullen. Zij wordt niet bevestigd als ambts-
drager, maar gaat functioneren als taakdrager. 
Van taakdragers zal wel gevraagd worden om 
de gelofte van geheimhouding af te leggen. Dit 
hoeft niet per se tijdens een kerkdienst, maar 
kan ook schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.

www.catharijnekerk.nl
De afgelopen periode heeft ons geleerd dat 
omstandigheden, besluitvorming, planning en 
berichtgeving van de ene op de andere dag 
achterhaald kunnen zijn. Met dit kerkblad 
proberen we u zo goed en actueel mogelijk 
te informeren, maar houdt u voor de meest 
actuele informatie ook de website in de gaten 
www.catharijnekerk.nl.

Het moderamen

KR uit de
Kerkenraad

Met trots presenteert de Kerkenraad het 
nieuwe beleidsplan 2020-2024. 

Het is alweer een half jaar geleden dat we 
met u als gemeente onze concept-beleidsvisie 
bespraken. Er was veel enthousiasme over de 
inspiratie die hiervan uitging. Verder concre-
tiseren en aanvulling met een financiële pa-
ragraaf waren vervolgens nodig om te kun-
nen spreken van een volwaardig beleidsplan. 
Het nu voorliggende beleidsplan bevat deze 
punten. Hieronder vatten we de belangrijkste 
toevoegingen, ten opzichte van de eerder met 
u gedeelde beleidsvisie, kort samen.

Financiën 
Onze inkomsten dalen door krimp. Aan de 
uitgavenkant zien we dat langzamerhand een 
onevenredig deel van de uitgaven naar het 
onderhoud en gebruik van het kerkgebouw 
gaat. De verhouding wordt dermate scheef 
dat actie geboden is. We kunnen als inmid-
dels kleine geloofsgemeenschap simpelweg 

niet meer de kosten dragen voor een monu-
mentaal pand dat bepalend is voor geheel  
Brielle en daarbuiten.

Geformuleerde Beleidspunten 
s��6IA�DE�3TICHTING�"EHOUD�"RIELSE�$OM�

maximaal inkomsten genereren voor de 
onderhoud van het gebouw.

s��/VERLEG�MET�DE�BURGERLIJKE�GEMEENTE�STARTEN�
over de verkoop (en terug huren) van het 
kerkgebouw.

s��&ORMATIE�NIEUW�TE�BEROEPEN�PREDIKANT�
beperken tot maximaal 1.0 fte.

 
Jeugd; nieuwe vormen
De afgelopen jaren is veel energie en en-
thousiasme in het jeugdwerk gestoken. Dit 
goede werk kon een achteruitgang helaas niet 
keren. De harde conclusie is dat de huidige 
vorm van erediensten de jongere generatie 
onvoldoende aanspreekt. Zoeken naar nieuwe 
vormen, buiten de gebaande paden is nodig 
om het langzaam volledig uitdoven van de 

geloofsgemeenschap te voorkomen.

Geformuleerde Beleidspunten
s��7ERK�MAKEN�VAN�DE�PLANNEN�TOT�EEN�

 diaconaal inloophuis.
s��&ACILITEREN�PIONIERSPLEK�GERICHT�OP�JEUGD-

werk en jonge gezinnen.
 
We zijn benieuwd naar uw reacties op dit 
beleidsplan. 
U kunt het volledige beleidsplan en een korte 
samenvatting ervan, vinden op onze website. 
Hier kunt u ook uw reactie kwijt. We ontvan-
gen uw reactie graag voor 15 juni.
Mocht u liever een versie op papier heb-
ben, dan kunt dit telefonisch (of per e-mail) 
opvragen bij de scriba, telefoon 0181-462105 
of onzescriba@catharijnekerk.nl.
Rest ons tenslotte om de commissie be-
leidsplan van harte te bedanken voor al het 
goede werk om te komen tot dit inspirerende 
beleidsplan.

Namens de kerkenraad, Rienk Koopmans

Beleidsplan 2020-2024
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KM van de
Kerkrentmeesters

Solidariteitskas
Het motto Voor gemeenten - dóór gemeenten is de basis van het werk 
van de Commissie Steunverlening, die de Solidariteitskas van de Pro-
testantse Kerk beheert.  De commissie krijgt aanvragen van gemeenten 
die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf niet kunnen 
financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. 
Deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk, be-
oordelen de aanvragen en kijken daarbij vooral naar de perspectieven 
om een vitale gemeente te zijn. 
Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk en bedoeld om 
duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die 
er zijn om te zetten in hoopvolle activiteiten. De Solidariteitskas wordt 
gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten 
uit het hele land binnen de Protestantse Kerk. 
Ook onze gemeente levert elk jaar de verplichte  bijdrage van vijf euro 
per belijdend lid. Wij vroegen u de afgelopen jaren om een bijdrage 
van tien euro voor de Solidariteitskas, waarvan de helft werd over-
gemaakt naar de landelijke kas en de andere helft bestemd was voor 
onze eigen gemeente.
Dit jaar missen we heel wat inkomsten omdat veel activiteiten tijdelijk 
stilliggen. Denk maar aan toeristenbezoek, rommelmarkt, de wekelijkse 
eredienst, verhuur van de kerk voor evenementen. We doen dan ook 
een beroep op u dit jaar meer dan tien euro over te maken. Alvast 
hartelijk dank.

Toeristenbezoek
Vanaf 1 juni gaan we weer mondjesmaat open voor toeristenbezoek. 
Voorlopig alleen op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 
half twee tot half vijf en op zaterdag van half elf tot half drie. De 
toren beklimmen is alleen toegestaan op afspraak, omdat juist op de 
trap van de toren alleen eenrichtingsverkeer mogelijk is. Conform 
de richtlijnen van het RIVM is er in de kerk een looproute uitgezet, 
zijn de toiletten afgesloten, posters met richtlijnen opgehangen en 
ontsmettingsgel neergezet. We hopen dat we, met een helaas korter 
seizoen, toch nog veel bezoekers kunnen verwelkomen.

Concerten
De Culturele Commissie Sint-Catharijne verzorgt jaarlijks orgelcon-
certen en tentoonstellingen. Ook voor dit jaar werd er weer een serie 
zomerconcerten gepland. Lang was onduidelijk of deze wel door 
zouden gaan. Inmiddels is er groen licht om vanaf 1 juni concerten te 
organiseren voor maximaal dertig personen en onder voorwaarde van 
aanmelding vooraf. Vanaf 1 juli voor maximaal honderd personen. 

Onder voorbehoud dat deze regels niet worden teruggedraaid kun-
nen we op maandag 22 juni het eerste orgelconcert van de zomerserie 
beluisteren, mits aangemeld via info@catharijnekerk.nl.
De beiaardconcerten, waarvoor op het plein van het Angelus Merula-
huis een luisterplaats wordt ingericht, beginnen maandagavond  
13 juli. Deze concerten zijn wekelijks van 19.00 tot 20.00 uur te 
beluisteren. Kijk voor een overzicht van orgel- en beiaardconcerten 
elders in het kerkblad.

En verder..
… ontvingen we een gift van 100 euro voor het luiden van de klokken 
bij gelegenheid van een uitvaart. Hartelijk dank daarvoor. 
… stuurde onze archivaris onderstaand bericht:
‘Ik zal de komende tijd minder vaak in de consistorie zijn op woens-
dagmorgen. Heeft u stukken voor het archief of heeft u vragen, wilt u 
dan contact met mij opnemen om een afspraak te maken.
Evert Langendoen, telefoon 0181-416990’

Even een update betreffende mijn moeder 
mevrouw Fr. Hoeksema-Sissing. Het gaat wat 
de corona betreft gelukkig nog steeds goed 
met mijn moeder. Wel staat ze onder strenge 
controle, want op de groep waar zij anderhal-
ve week geleden wegging, is nu wel corona 
geconstateerd. 
Zij is nu geplaatst op een groep waar ze haar 
meer hulp kunnen bieden en dat is heel fijn 
voor haar. 
Ze doet iedereen de groeten en is heel blij met 

alle kaarten die ze tot dusver heeft ontvan-
gen van iedereen. Het doet haar goed. Het is 
geweldig hoe jullie aan haar blijven denken 
in de moeilijke en lastige periode. Bedankt 
hiervoor. Het wordt zeer gewaardeerd door 
haar, maar zeker ook door ons als kinderen. 

Haar huidige adres is nu Sperwer 271, groep 
267, 3245 VP Sommelsdijk.

Jeannet Posma-Hoeksema
(ook namens mijn zus Sija en broer Tjardi)

Vanachter het raam



D bij de
Diensten

Ook deze dienst zal nog zonder kerkgangers 
plaatsvinden, op ouderling, organist, koster 
en predikant na. Toch hopen wij het voor 
de mensen thuis tot een feestelijk gebeuren 
te kunnen maken. Met medewerking van de 
cantorij, al of niet lijfelijk aanwezig. Pinkste-
ren heeft alles te maken met het Wekenfeest, 
waarover staat geschreven in Deuteronomium 
16 vers 9 tot en met 12. Een feest van volop 
vreugde vanwege het bevrijdend handelen 
van de Eeuwige. Vreugde om de eerste oogst 

in het goede en wijde beloofde land. Feest 
van dankbaarheid die zich uit in het aan de 
Eeuwige aanbieden van gaven uit die eerste 
oogst. In Handelingen 2 wordt verteld over 
mensen eendrachtig bijeen op de Vijftigste 
dag, op het Wekenfeest dus. Geest van liefde, 
vrede, vrijheid en grote vreugde maakt zich 
van de volgelingen van Jezus meester. En dat 
zal heel de wereld weten óók!

ds. Harry Doornbos
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Leesrooster
onder voorbehoud
31 mei Deuteronomium 16: 9-12
 Handelingen 2
 7 juni Exodus 34: 4-9
 Matteüs 28: 16-20
14 juni Jesaja 12: 1-6
 Matteüs 9: 35-10:15
21 juni Jeremia 20: 7-13
 Matteüs 10: 16-33
28 juni Jeremia 29:1, 4-14
 Matteüs 10: 34-42
  5 juli  Zacharia 9: 9-12
 Matteüs 11: 25-30
12 juli Jesaja 55: 6-13
 Matteüs 13:1-9, 18-23

Wat is het in deze tijd buiten toch mooi! De 
wereld is de laatste weken volop tot leven ge-
komen met de mooiste bloemenpracht. Het is 
onze fotograaf Joost de Koning niet ontgaan.

31 mei - Pinksteren

Het wonderlijke
mosterdzaadje

Janny van Es schilderde
de klok van de vrijheid

U hebt ons aan elkaar gegeven
Goede God,
U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te 
troosten en te bemoedigen, om te steunen en 
te dragen, om met elkaar te delen van onze 
rijkdom. Geef dat wij dit in deze onzekere tij-
den niet vergeten. Dat wij ontdekken mogen 
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.
Tegelijkertijd bidden wij: help ons om elkaar 
vast te houden om elkaar te helpen en er te 
zijn voor elkaar. Dat we ons niet tegen elkaar 

laten uitspelen, dat niet ons eigenbelang, de 
hebzucht de boventoon gaat voeren.
Dat wij niet vergeten dat we alleen met elkaar 
deze wereldwijde crisis aankunnen.
Dat wij weten, dat U bij ons bent, ons draagt, 
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.
Amen. 

Guus Fröberg

Uit Petrus Gebeden in tijd van Corona

Het grote wonder van het kleine mosterd-
zaadje, is een van de gelijkenissen in de 
Bijbel. Jezus schetst aan de hand van de 
groeikracht van het mosterdzaad een beeld 
van een barmhartige God die een thuis wil 
zijn voor elk schepsel op aarde, ons gemeen-
schappelijk huis.
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een 
zaadje van de mosterdplant, dat iemand mee-
nam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar 
het kleinste van alle zaden, maar het groeit 
uit tot het grootste onder de planten. Het 
wordt een struik, en de vogels van de hemel 
komen nestelen in de takken.
(Mattheüs 13: 31-32)
Bij wonderlijke voorbeelden gaat het niet om 
feiten. Mosterdzaad is niet het kleinste zaad 
in de plantenwereld. Dat zijn de zaden van 
orchideeën. Mosterdplanten worden geen 
bomen, maar ongeveer tachtig centimeter 
hoog. Toch blijft het een wonder dat uit een 
onooglijk zaadje een grote plant of boom 
kan groeien. Mosterd is geliefd omdat uit de 
zaden al eeuwenlang olie wordt gehaald. Zelf 
mosterd maken is niet moeilijk

Janny van Es schilderde ter gelegenheid  
van 75 jaar bevrijding de klok van de  
klokkenzolder in de toren van de Sint-
Catharijnekerk.

Bloemenpracht



KD Kerkdiensten
Sint-Catharijnekerk

Uitzendingen vanuit de Sint-Catharijnekerk te beluisteren via kerkomroep.nl
Wegens overbelasting van de site op zondagmorgen worden de diensten vooraf opgenomen zodat ze daarna op elk moment te beluisteren zijn

Zondag 31 mei Eerste Pinksterdag 
10.00 uur Liturgische kleur: rood
ds H. Doornbos

Zondag 7 juni Trinitatis.
10.00 uur Liturgische kleur: rood
ds C. Donner

Zondag 14 juni Eerste zondag na Trinitatis
10.00 uur Liturgische kleur: groen 
ds E. Scheenstra

zondag 21 juni Tweede zondag na Trinitatis
10.00 uur Overstapdienst
ds J. Herweijer Liturgische kleur: groen

zondag 28 juni Derde zondag na Trinitatis
10.00 uur  Liturgische kleur: groen
ds A. Klavers

zondag 5 juli Vierde zondag na Trinitatis
10.00 uur Kleur: groen
ds H. Doornbos

zondag 12 juli Vijfde zondag na Trinitatis
10.00 uur Kleur: groen
ds L. de Leeuw
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Bijzondere tijden
Het zijn bijzondere tijden. Onverwachts 
ging de wereld op slot, en was het niet 
meer mogelijk om mensen te bezoeken. Het 
Gasthuis ging dicht voor bezoek, en ook de 
mensen met wie ik in de eerste maanden 
heb kennis gemaakt horen merendeels tot de 
risicogroep. Dat was een vreemde situatie. 
Zeker als je nog niet zo lang werkzaam bent 
in een gemeente. De afgelopen weken heb ik 
veel telefonisch contact gehad met gemeen-
teleden, kaartjes gestuurd en geprobeerd het 
contact zoveel mogelijk vast te houden. Van 
gemeenteleden hoor ik dat ze de diensten op 
zondagmorgen missen, net als het koffiedrin-

ken achteraf. 
Het was een vreemde ervaring om mee te 
werken aan de opnames van de kerkdiensten 
in de lege Catharijnekerk. Dit jaar was de 
Stille week wel een heel stille week. Het was 
bijzonder om op Goede Vrijdag toch samen 
te komen met organist, koster, ouderling en 
panfluitiste. Het zonlicht dat door de ramen 
scheen, de muziek die klonk in een lege kerk.
Het is nu goed om voor de opnames van de 
diensten weer in Brielle te zijn. Ik vind het 
ook heel fijn dat de muzikale medewerking 
aan de diensten is uitgebreid. Nu de maatre-
gelen versoepeld zijn, hoop ik de komende 

weken het bezoekwerk weer op te pakken. Als 
u bezoek wilt, aarzel dan niet om te bellen 
(06-47410756), mits u het zelf verantwoord 
vindt om bezoek te ontvangen. 
De weken gaan snel voorbij. Vanaf het begin 
van de veertigdagentijd zijn er geen gewone 
diensten en op 31 mei vieren we al weer het 
Pinksterfeest. Het feest van de uitstorting van 
de Heilige Geest. Meer dan ooit hebben we in 
deze tijd, waarin we hopen dat het kerke-
lijk leven langzaam weer op gang komt, de 
kracht van de Geest nodig. De Geest die ons 
aanspoort en aanvuurt.

ds. Janneke Herweijer  
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J van de
Jeugd

Top 5 populairste liedjes van Elly & Rikkert

Afscheid nemen van

de kinderkerk

Speel het spel met vreemde talen

Dit jaar is er een feestje in christelijk muziekland: Elly & Rikkert zijn 
al 45 jaar een muziekduo.
Nummer 5: De kauwgomballenboom 
Hoewel het op een elpee verscheen, staat De kauwgomballenboom in 
onze top 5. Het nummer dat stamt uit 1971 vertelt over een kauwgom-
ballenboom, midden in de tuin van een malle, ouwe oom. En wie wil 
dat nu niet?
Nummer 4: Ik zag een kuikentje 
Schuilen in de schaduw van Gods vleugels; het geeft veel mensen 
troost. In 1983 verschijnt dit nummer op het album Samen. De stem-
mers hebben samen ook massaal gestemd op Ik zag een kuikentje. Dit 
wordt beloond met een vierde plaats.
Nummer 3: We hebben allemaal wat 
We zijn allemaal raar en toch houden we van elkaar. “Het zou zomaar 
het lijflied van de EO kunnen zijn”, reageert een EO-Facebookbezoe-
ker. Het nummer van Rikkert’s hand verschijnt in 1986, en eindigt als 
derde in onze top 5. En zeg nu zelf: we hebben allemaal toch wat?
Nummer 2: Jezus is de goede Herder 
Het album Vertel het aan de mensen uit 1978 vertelt over Jezus de 
Goede Herder. In dit bekende kinderliedje horen we over de goede 
Herder die zorgt voor Zijn schaapjes, ook al zijn ze bang of zit hun 
hart vol verdriet. Een lied vol waarheid en daarom ook een troost voor 
volwassenen.

Met stip op nummer één: Een parel in Gods hand 
Dit nummer is een pareltje van Elly & Rikkert en staat bovenaan in 
deze top 5. In 1989 komt het album Bellen blazen uit met Een parel in 
Gods hand. In dit nummer zingen kinderen over hun tekortkomingen 
of gekke acties, maar ook over het feit dat ze een parel in Gods hand 
zijn.

Wil je ze beluisteren ga naar https://visie.eo.nl/artikel/2013/04/ 
top-5-populairste-liedjes-van-elly-rikkert/

Speel een spel. Dit spel is geschikt als iedereen 12 jaar of ouder is. De 
Joden in Jeruzalem kwamen uit verschillende streken en landen en 
spraken dus verschillende talen. Toch konden ze elkaar verstaan door 
de Heilige Geest. In deze verwerking gaan jullie met elkaar in verschil-
lende talen in gesprek. Lukt het jullie om een gesprek te voeren? 
s��%LKE�DEELNEMER�KOMT�ZOGENAAMD�UIT�EEN�ANDER�LAND��"IJVOORBEELD�UIT�

Nederland, uit Duitsland, uit Frankrijk, uit Engeland. Spreek van te 
voren af wie uit welk land komt. 

s��.EEM�KORT�DE�TIJD�OM�WAT�STANDAARD�ZINNEN�VAN�TE�VOREN�OP�TE�ZOE-
ken. Denk bijvoorbeeld aan: goedemorgen, mijn naam is ... , ik kom 
uit …, ik begrijp het niet …, kunt u dat herhalen …, etc.

s��'A�MET�ELKAAR�IN�GESPREK��-AAR�LET�OP��IEDEREEN�MAG�ALLEEN�ZIJN�EI-
gen taal spreken! Probeer er achter te komen waar de ander vandaan 
komt, hoe hij/zij heet, en hoe oud hij/zij is. Misschien heb je zelf nog 
wel meer vragen! 

s�7AT�BETEKENT�@$E�'EEST�SPREEKT�ALLE�TALEN��VOOR�JOU�

De dienst van 21 juni was als overstapdienst 
voor de oudste kinderen van de kinder-
nevendienst afgesproken. 
Nu de mogelijkheden verruimd worden in 
juni om te vieren met een groep van dertig 
mensen, wordt bekeken of we in de dienst 
van 21 juni met de kinderen toch een ‘over-
stap’ kunnen maken. 
De nadere berichtgeving hierover zal op de 
website zijn. 

ds. Janneke Herweijer
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De leerlingen van Jezus bruisten van enthousiasme en 
konden het goede nieuws van Jezus niet langer voor zich 
houden. Het was als de wind die niet te stoppen is. Dat 
ervaar je ook in dit proefje!
Let op: doe dit proefje nooit alleen! Je hebt nodig: een 
plastic fles, schoonmaakazijn, soda, een trechter en een 
ballon. Schenk met behulp van de trechter wat schoon-
maakazijn in de plastic fles. Maak daarna de trechter weer 
droog. Doe met behulp van de trechter vier scheppen soda 
in de ballon. Maak de ballon (blaas hem niet op!) vast op 
de hals van de fles. Houd de ballon rechtop zodat de soda 
in de azijn terechtkomt. 
Kijk maar eens wat er gebeurt. Zou dat ook zo zijn gegaan 
bij de leerlingen van Jezus?

Bron: Samenleesbijbel

Overlopen 
van geestdrift 

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren 
alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens 
kwam er uit de hemel een vreemd geluid 
alsof het hard begon te waaien. Het was 
overal te horen. Ook zagen de gelovigen 
iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde 
zich in vlammen en op iedereen kwam een 
vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle 
gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken 
in vreemde talen. 

Om het Pinksterfeest te vieren waren er veel Joden uit alle delen van 
de wereld in Jeruzalem. Ze kwamen allemaal op het geluid uit de 
hemel af. Ze begrepen er niets van want iedereen hoorde de gelovi-
gen spreken in zijn eigen taal. Ze zeiden verbaasd: ‘De mensen die 
daar praten komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze 
horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders 
vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen 
komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommi-

gen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het 
eiland Kreta of uit de woestijn van Arabië. En toch horen we allemaal 
onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige 
dingen die God doet.’ 
De mensen snapten er helemaal niets van en ze wisten niet wat ze 
ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch 
allemaal?’ Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: ‘Die 
mensen zijn gewoon dronken!’

Toen kwam Petrus - een van de leerlingen van Jezus - naar voren. Hij 
begon de mensen toe te spreken en zei: ‘Beste mensen in Jeruzalem, 
ik zal jullie vertellen wat dit allemaal betekent. Luister goed naar mijn 
woorden. Jullie denken dat wij dronken zijn, maar dat is niet zo!
Nee, vandaag gebeurt er iets waarover de profeet Joël al gesproken 

heeft. In zijn boek (in het Oude Testament) staat: ‘God zegt: Als het 
einde van de tijd dichtbij is, zal ik mijn Geest geven aan de mensen. 
Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen. Dan zullen ze 
mijn boodschap (geestdriftig) bekendmaken.’

Pinksteren; de heilige Geest komt (Handelingen 2, vers 1 t/m 14)

Het Joodse Pinksterfeest heet Sja-
voeot of Wekenfeest. Hiermee werd 
gevierd dat de nieuwe oogst er was. 
Aan het begin van de oogst werd 
een deel van het eten aan God geof-
ferd om hem te danken. Maar het is 
ook het feest waarop gevierd wordt 
dat God de wet gaf aan Mozes en 
het volk van Israël. 
In onze kerk vieren we met Pinksteren de komst van de heilige 
Geest. Wat of wie is dat eigenlijk? Je kunt zeggen dat de heilige 
Geest Gods kracht is die in mensen werkt en ze in beweging 
zet, zodat mensen gaan leven zoals het beste bij God en Jezus 
past. Op die manier kun je laten merken dat God en Jezus aan-
wezig zijn in deze wereld.

Het Joodse Pinsterfeest

De gelovigen krijgen 
de heilige Geest

De gelovigen spreken in vreemde talen 

Petrus vertelt over de profeet
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AL MEER DAN 60 JAAR

Gezellige winkel met leuke cadeauartikelen 
of eigen verwennerijtjes.

Verkoop van o.a. wierook, edelstenen en mineralen, 
sieraden, kleding en accessoires. 

Bric a Brac
Vischstraat 8 – 3231 AV Brielle – 0181 414536

Voor jezelf of 
voor een ander
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Verkort Overzicht
Begroting

2019
Rekening

2019
Rekening

2018
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

68.184 75.803 84.233
100 54 0

150.800 152.043 141.996
- 177 1.914

67.338 51.393 53.259
286.422 279.470 281.402

57.600 93.176 80.753

7.000 9.003 5.401

4.000 9.661 4.991
108.800 95.610 151.767

7.500 9.697 9.928
13.350 13.123 13.223
76.900 69.403 64.173

7.700 7.593 16.063
2.000 3.721 1.910

- - 1.914
284.850 310.987 350.123

1.572 -31.518 -68.721

- 561.144 950
-3.000 -1.250 -1.100
-3.000 559.894 -150

-1.428 528.376 -68.871

- - -
- - -

-24.000 - -
- - -

-24.000 - -

Protestantse gemeente te Brielle
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2019

Conceptversie 05-03-2020 21:23 1

Begroting
2019

Rekening
2019

Rekening
2018

Resultaat naar Algemene reserve ( ) -25.428 528.376 -68.871

Protestantse gemeente te Brielle
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2019

Conceptversie 05-03-2020 21:23 2

Balans
2019 2018

Activa
Onroerende zaken
Installaties en inventarissen
Debiteuren
Kortlopende vorderingen en overlopende activa

eldmiddelen
Totaal

Passiva
igen vermogen
estemmingsreserves en -fondsen

Voorzieningen
anglopende schulden

Crediteuren
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

Algemene gegevens
2019

Aantal belijdende leden
Aantal doopleden
Totaal aantal leden

Aantal pastorale eenheden
emiddelde bijdrage per lid levend geld /  leden

297.222 3
13.118 10.963

2.759 5.033
7.786 1.797

985.423 481.734
1.306.307 499.529

679.562 151.186
0 0

271.083 314.505
320.000 -

18.723 16.895
16.939 16.943

1.306.307 499.529

576
570

1.146

774
133

Protestantse gemeente te Brielle
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2019

Conceptversie 05-03-2020 21:23 3

Het resultaat over 2019 is veel beter dan begroot; 
de begroting 2019 liet een negatieve exploita-
tie zien van 25.000 euro terwijl er een positief 
resultaat is behaald van 528.000 euro. Hierin 
is een bedrag van 561.144 euro opgenomen als 
incidentele baten. Als we deze post eruit zouden 
halen komen we op een negatief resultaat van 
33.144 euro. Dit is ten opzichte van de begroting 
7.716 euro slechter. 

Er zijn een aantal opmerkelijke verschillen te zien 
in de individuele posten.
De totale netto-opbrengsten in 2019 waren 7.000 
euro lager dan begroot. Het verschil wordt ver-
oorzaakt door hogere opbrengsten uit onroerende 
goed (8.000 euro), 1.000 euro meer ontvangsten 
levend geld (Vaste Vrijwillige Bijdrage) en lagere 
overige bijdragen (16.000 euro).  
Aan de kostenkant waren een aantal grote 
verschillen terug te zien ten opzichte van de 
begroting. Deze zijn vooral veroorzaakt door een 
andere rubricering dan voorgaande jaren. 

De kosten voor kerkelijke gebouwen zijn 36.000 
euro hoger dan begroot. Hierop moeten we de 
24.000 euro begrote onderhoudsvoorziening 
corrigeren zodat per saldo de kosten 12.000 euro 
hoger zijn dan begroot. Ook zijn de afschrijvings-
kosten hoger dan begroot (5.600 euro). Dit wordt 
vooral veroorzaakt door de afschrijvingskosten 
op het gebouw de Sjoel dat in augustus 2019 is 
aangekocht ter vervanging van het Zalencentrum 
aan de Langestraat 76. De verwachting is dat de 
verkoop van dit pand in 2020 is gerealiseerd. De 
kosten voor het pastoraat zijn 13.000 euro lager 
dan begroot, wat veroorzaakt wordt door het ver-
trek van onze predikant in september. Daardoor 
zijn ook de salariskosten lager dan begroot (7.000 
euro).

De in de jaarrekening opgenomen incidentele 
baten bestaan uit 496.000 euro opbrengst uit 
de verkoop van de voormalige pastorie aan de 
Langestraat 16 en de vrijval van de onderhouds-
voorziening voor dit pand. 
Daarnaast is besloten om het restant van de 
voorziening renovatie ramen van de Sint-Catha-
rijnekerk (57.000 euro) vrij te laten vallen ten 
gunste van de exploitatie. De positieve exploitatie 
wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
 
Mocht u naar aanleiding van de verkorte  
jaarstukken vragen hebben dan kunt u altijd  
contact met mij opnemen. Dit kan per e-mail 
penningmeester@catharijnekerk.nl of per  
telefoon 06-1552 2810.

Sonja E. Timmermans, penningmeester 

Toelichting op
de jaarstukken 
over 2019



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
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GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl
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Op 28 april 1960 trouwden Freek en Onny Voskamp in Barendrecht.
Hoe kwam een meisje uit Barendrecht in contact met een jongen in 
Naaldwijk? 
Het kwam door een uitwisselingsweekend van de GJV. De Barendrech-
ters waren een weekend te gast in Naaldwijk. Tijdens het druivenfeest 
ontdekte Freek een meisje dat er wel aardig uitzag. Pas toen Naaldwijk 
een weekend op bezoek ging in Barendrecht maakte hij er werk van 
om haar wat beter te leren kennen. 

Anekdote
Na een fantastisch feest op de avond van onze trouwdag, stapten wij 
in een taxi die ons van Barendrecht naar Hoogvliet bracht. Een goede 
kennis reed achter ons aan in een vrachtwagentje volgeladen met 
onze cadeaus. Bij het uitladen daarvan is onze trouwbijbel op de straat 
gevallen en heeft de hele nacht daar gelegen. De andere morgen werd 
er om acht uur gebeld. Het was de bakker, die vroeg: ”Zijn jullie soms 
gisteren getrouwd? Ik vond deze bijbel op straat liggen. Alsnog van 
harte gefeliciteerd, maar wees voortaan zuinig op Gods woord.” Wij 
schaamden ons , maar konden er toch ook wel om lachen.

Liefde voor boeken
Freek groeide op in Naaldwijk. Niet in een tuindersgezin; zijn vader 
werkte op kantoor van de veiling  Westerlee. Freek wist niet zo goed 
wat hij wilde worden. Hij zag een advertentie van een boekhandel 
in Den Haag die een  jongste bediende zocht. Dat leek hem wel wat. 
De liefde voor boeken bloeide daar op. Hij werkte er met veel plezier 
totdat hij in dienst moest. 
Dienstbaarheid stond in die tijd nog hoog in het vaandel. Vroeg een 
klant naar een boek dat niet op voorraad was dan werd de jongste 
bediende erop uit gestuurd om bij een collega-boekhandel het boek te 
gaan halen.

Hoogvliet
Via een oom, werkzaam bij Shell in Pernis, hoorde Freek dat er een 
kantoorboekhandel in Hoogvliet ter overname was. Hoogvliet? Waar 
was dat? Het bleek een dijkdorpje te zijn in de buurt van Rotterdam. 
Het pand werd gekocht en de handel overgenomen. Hij verkocht er 
aanvankelijk vooral veel kantoorbenodigdheden. Later veel boeken. 
Freek woonde alleen in het grote huis en het was logisch dat ze na 
drie jaar verkering trouwden en samen aan de Dorpstraat gingen 
wonen.

De vooruitzichten waren goed want Hoogvliet zou enorm gaan 
uitbreiden. Nieuwe wijken werden er gebouwd om de werknemers 
te huisvesten die werkten in de Botlek. Het winkeltje groeide ook en 
werd steeds verder uitgebreid. Ouderen onder ons herinneren zich nog 
de bouw van de Antwoordkerk die in zeven dagen werd gebouwd. 
Onny en Freek gingen er naar de kerk. In Hoogvliet was er in die tijd 
een enthousiaste jonge en oecumenische gemeente. Toen in 1962 het 
winkelcentrum aan de Binnenban werd gebouwd verhuisden ze daar 
naar toe.

Gezin
Onny en Freek gingen boven de winkel wonen met hun drie kinderen: 
Alet, Irene en Arjen. De kinderen waren niet de enigen in de groei-
gemeente. Heel veel geboortekaartjes zijn er besteld bij boekhandel 
Voskamp. Toen de kinderen wat groter werden en naar school gingen 
kon Onny hele dagen meewerken in de winkel. Dat werd ook mogelijk 
doordat ze een meisje in dienst hadden genomen, voor vijf dagen in 
de week, om het huishouden te doen en voor de kinderen te zorgen.

Brielle
Eerst woonden ze boven de winkel. Later verhuisden ze in Hoogvliet 
naar een eengezinswoning. Dat was voor de kinderen veel fijner. Toen 
brak de tijd aan om wat verder van de zaak te gaan wonen. In Brielle 
werd de nieuwe wijk Zuurland gebouwd en ze kochten een huis aan 
de Hoogaars. Ze werden welkom geheten met de beroemde Brielse 
zandtaartjes en voelden zich ook gelijk thuis. Dominee Van Loo was 
een enthousiaste man die gespreksgroepen organiseerde waaraan ze 
deelnamen. Er werden Agape-vieringen gehouden met diverse geloofs-
genoten.

Werk in de kerk
Ben je lid van de kerk dan moet je ook meewerken als je dat kunt. 
Onny werd al gauw contactpersoon, later diaken. Een periode waar ze 
met veel plezier aan terug denkt. Later werd ze weer contactpersoon 
en is dat nog steeds (totdat er een opvolger gevonden wordt).
Freek was twee termijnen van vier jaar ouderling en redactielid van 
het kerkblad. Nog steeds is hij betrokken bij het kerkblad waarvoor hij 
adverteerders werft. En ook is hij actief als lid van de toeristencom-
missie.

Dankbaar
Ze wonen fijn in hun appartement in de Vlinderhof. Ze hebben lieve, 
betrokken kinderen en kleinkinderen. En in Nieuw-Zeeland is hun 
eerste achterkleinkind op komst. Jammer genoeg is het te ver om die 
in oktober te gaan bewonderen.
Onny en Freek kijken terug op een mooi leven en genieten daar nog 
elke dag van.
Namens de hele gemeente feliciteren we hen van harte.

Trudy Morgenstern

Diamanten bruidspaar in coronatijd



Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.
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Zeg het met
bloemen



 

Kopij inleveren uiterlijk 26 juni. (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 9 juli. Voor foto’s kunt u contact  
opnemen met Joost de Koning, telefoon 
(0181) 416043.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor 
de bloemen, de kaartjes, de telefoontjes, 
de bezoeken en de aandacht die ik mocht 
ontvangen tijdens mijn ziekte. Op dit soort 
momenten voel je je zeker een onderdeel van 
de gemeente. Hartelijk dank hiervoor.

Klaas Jut 

Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat 
wij voor Pasen namens de kerk mochten 
ontvangen!

Wim en Ina van der Graaff

Onze welgemeende  dank voor de bloemen 
die wij bij ons 55-jarig huwelijk van de kerk 
mochten ontvangen.

Hester en Dieter Herforth

Graag wil ik iedereen die mij een kaart ge-
stuurd heeft naar de Vliedberg in Ouddorp en 
ook naar huis, na mijn enkelbreuk, hartelijk 
bedanken, ik ben er erg blij mee! Ook zeer 
bedankt voor de prachtige bloemen die ik bij 
thuiskomst ontving van de kerk! Daar geniet 
ik erg van. 

Heleen van Dorp

Hartverwarmend! Na een zware hartoperatie 
en daarna nog complicaties is het nu een 
kwestie van geduldig herstellen. In de afgelo-
pen weken hebben we mogen ervaren, dat het 
afstand houden niets afdeed aan het medele-
ven dat we uit de gemeente mochten ervaren.
Hartelijk dank daarvoor!

Minke en Dick Boogaard

Blij verrast waren wij om op 26 april de 
bloemen vanuit de kerk te mogen ontvangen!                                                                                                                         
De reden was: uitgestelde operatie! Dat klopte 
inderdaad, want Jan zou geopereerd worden 
op 18 maart en dat was uitgesteld vanwege 
de coronacrisis. Maar inmiddels was bij ons 
bekend dat de operatie nu op 30 april zou 
plaatsvinden! 
Het prachtige boeket hield zich gelukkig 
prima en wij hebben er ruim twee weken 
van kunnen genieten! De operatie is goed 
geslaagd, Jan kon een dag later het zieken-
huis alweer verlaten en het herstel gaat zeer 
voorspoedig! Hartelijk dank voor al de tele-
foontjes en ook kaarten die wij als medeleven 
mochten ontvangen!
Jan en Maty van der Kooij

Het was een verrassing om van de burge-
meester te horen dat ik een lintje zou krijgen.
Ook verrassend waren de reacties uit de 
gemeente .
Bedankt voor de bloemen, kaarten, telefoon-
tjes en e-mails.

Wim Doorduin
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A Agenda

Inleveren kopij
voor kerkblad

Bedankt

Juni
4 Diaconale en Pastorale raad,  
 Sjoel - 20.00 uur
8 Kerkrentmeesters, Sjoel - 19.45 uur
9 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
11 Moderamen, Sjoel - 19.45 uur
16 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
22  Orgelconcert Petra Veenswijk, Sint- 

Catharijnekerk - 20.15 uur; maximaal 
30 personen; kaarten bestellen ver-
plicht via info@catharijnekerk.nl

23  Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
25 Moderamen, Sjoel - 19.45 uur
29 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
29  Orgelconcert Paul Kieviet, Sint- 

Catharijnekerk - 20.15 uur; maximaal 
30 personen; kaarten bestellen  
verplicht, info@catharijnekerk.nl

Juli
4  Orgelconcert Martien Vos,  

Sint-Catharijnekerk - 16.00 uur
6   Orgelconcert Matteo Imbruno, 
 Sint-Catharijnekerk - 20.15 uur
9 Moderamen, Sjoel - 19.45 uur
13  Beiaardconcert Peter Bremer,  

luisterplaats achter de toren -  
19.00 uur

13  Orgelconcert Bert den Hertog,  
Sint-Catharijnekerk - 20.15 uur

18  Orgelconcert Maarten Wilmink,  
Sint-Catharijnekerk -16.00 uur

20  Beiaardconcert Geert Bierling, luister-
plaats achter de toren - 19.00 uur

20  Orgelconcert Henco de Berg,  
Sint-Catharijnekerk - 20.15 uur

25  Orgelconcert Leo Hans Koornneef,  
Sint-Catharijnekerk - 16.00 uur

27  Beiaardconcert Christiaan Winter,  
luisterplaats achter de toren -  
19.00 uur

27  Orgelconcert Aart Bergwerff,  
Sint-Catharijnekerk - 20.15 uur



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

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis

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!


