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M Meditatie
ds. Harry Doornbos

Legpuzzel
Ze vliegen weer als warme broodjes over de toonbank, bijna niet aan 
te slepen: legpuzzels van allerlei slag. Landschappen, schilderijen, mo-
derne kunst, komische taferelen, enzovoort, in diverse formaten, 200, 
500, 1000 of meer stukjes.
In deze tijd van veel thuis zitten houden veel mensen zich hiermee 
bezig. Of halen allerlei spelletjes voor de dag, lezen weer eens een 
boek, kijken films.

Zelf heb ik een paar puzzels van 1000 stukjes in huis, die ik, als ik ze 
klaar heb, ruil met anderen in de familiekring. 
Het is best een leuke ontspanning tussen de bedrijven door. Even de 
gedachten op iets anders richten. Je vergeet er haast alles bij. En tel-
kens de verleiding om toch nog even een paar stukjes uit te proberen. 
Kan bijna verslavend werken.
Eerst maar de kantstukjes bij elkaar zoeken, de rand maken, zeg maar 
het kader. 
Dat is meestal niet al te moeilijk. Maar daarna begint het pas. Ook al 
hebben we het voorbeeld bij de hand, dan nog kan het razend moeilijk 
zijn. Veel stukjes lijken wel te passen, maar altijd zijn er minieme 
verschillen. Soms een kwestie van nog geen millimeter. Om nog maar 
niet te spreken van die puzzels waarvan de stukjes nogal afwijkende 
vormen hebben.
En dan die kleine pietepeuterige nauwelijks te herkennen gezichten of 
voorwerpen, streepjes en rondjes en vage kleurverschillen.
Nee, de invulling van het kader vraagt goede ogen en veel geduld.
En als we dan eindelijk de puzzel af hebben, dan leggen we die mis-
schien nog even weg, om hem toch al gauw weer helemaal uit elkaar 
te halen. 
Gek eigenlijk, zodra het klaar is, is er om zo te zeggen niet veel meer 
mee te beleven.
‘t Is klaar ... en wat nu?
Maar dat is nou juist de clou, denk ik. Juist in het geduldig puzzelen, 
zoeken en stukje bij beetje vinden zit het plezier. Meer dan in het 
eindresultaat.

Bijbelstudie heeft veel weg van puzzelen. Talloze stukjes vertellen 
samen het grote verhaal van God en mensen. Hoe passen al die stukjes 
bij elkaar? Hoe zijn ze met elkaar te verbinden? En sterker nog, in dat 
grote verhaal lijkt God zelf óók wel een puzzel op zich. Wat weten wij 
van Hem? Zijn er aanknopingspunten?
Als predikant ben ik om zo te zeggen beroepshalve bezig met puz-
zelstukjes leggen.
En door de jaren heen heb ik daar steeds meer plezier in gekregen. 
Bijbelteksten om en om keren; zijn ze ergens in te passen? 
Volgens de rabbijnen is elk bijbelwoord op zeventig verschillende 
manieren uit te leggen. Dus, ga er maar aan staan, al die ‘vraagstuk-
jes’ die dat met zich meebrengt. Denk je een antwoord gevonden te 
hebben, blijkt het toch moeilijk te plaatsen. Zoekt en gij zult vinden, 
wordt er gezegd. Ja, ja ... het zal wel. Maar daartegenover dan ook de 
blijheid die het kan opleveren als je juist daardoor, ondanks alle vra-
gen en twijfels, toch weer iets verder gekomen bent. Ik kan daar echt 
van genieten. Van al dat vragen en studeren en dan iets vinden dat 
aanspreekt, stimuleert, soms ontroert. Heerlijk, dat puzzelen.
Nee, over het eindresultaat maak ik me geen illusies. Een totaalvisie, 
een geloofsvisie waar alles klopt, dat zal me niet lukken. 

Hooguit vind ik een paar piepkleine ‘stukjes God’. En een stukje betere 
wereld.
Een intuïtief gevoel, dat dit goed is. Ergens binnen het raamwerk, het 
kader moeten ze vast wel te plaatsen zijn. Welk kader?

Opeens bedenk ik een geloofskader dat ik als volgt wil omschrijven.
Terwijl wij vragend en radend en twijfelend en tussen hoop en vrees 
zoeken naar de zin van ons bestaan, naar een verborgen God, naar 
passende antwoorden, is Hij zelf glimlachend met oneindig geduld 
bezig al die stukjes wereld, die wij mensen zijn, bij elkaar te puzzelen 
en te verbinden tot één geheel dat klopt met het plaatje dat Hem van 
den beginne voor ogen stond.
Er staat in ons liedboek een prachtig hierbij passend lied: 275.
Elders in dit kerkblad wordt het ook genoemd.
Pak je liedboek er maar bij. Lees het helemaal en verheug je.

En neem binnen dat kader dan jezelf en je vragen serieus, geniet van 
het zoeken en stukje bij beetje hopelijk iets vinden dat houvast geeft, 
troost, vertrouwen.
En als er dan momenten zijn dat je helemaal niks te genieten hebt van 
dat gepuzzel, als onheil, verdriet, angst en wanhoop je overvallen. En 
je niet meer weet waar je het zoeken moet.
Neem ook dan je vragen en jezelf serieus. En als je er moe van wordt, 
als het je duizelt, leg dan ook gerust die puzzel gewoon even weg.
Geloof maar, tegen alles in, met lied 275 mee:

Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
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NL uit het 
nieuwe Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk
Heer onze Heer hoe zijt gij aanwezig.
Dit was een lievelingslied van mijn moeder 
en een inspirerend lied dat ik gebruikte als 
consistoriegebed in mijn tijd dat ik ouderling 
van dienst was.
Vragen om Gods aanwezigheid in de dienst. 
Onzichtbaar, het vermoeden dat Hij ons zal 
dragen en ons dient. Ook wanneer we niet 
aan Hem denken, Hij toch bij ons is. Hij 
begeleidt ons in het dagelijks leven. Dat we 
weten mogen dat Hij met hart en ziel met ons 
getrouwd is. Hij is zelfs overal op aarde, waar 
dan ook,  genadig en in een dienende rol 
aanwezig, totdat wij volkomen zijn, volgroeid 
als mens van God. We hebben de goede 
eigenschappen gekregen, vrij van gebrek, 
volmaakt zijn. Dat is best wel bijzonder.
Hij is bij ons in woord, geest en daad. 
Iets om oprecht dankbaar voor te zijn.

Dirk Wolthaus
s�4EKST�(UUB�/OSTERHUIS
s�-ELODIE���E�EEUW��@3LAAT�OP�DEN�TROMMELE�
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Lied 275
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien.

 

Alles wat Ademt
Vanwege de verwikkelingen rondom het 
coronavirus is er besloten de samenkomsten 
van ‘Alles wat Ademt’ tijdelijk te stoppen.
Het zingen is in alle omstandigheden geen 
goede zaak, we wachten op betere tijden.
U hoort ervan wanneer we het hervatten.

Het Gesprek
De vijf woensdagavonden Het Gesprek wor-
den verplaatst naar de Sint-Catharijnekerk. 
Het doorlopend thema is dit jaar ‘Verlichting’.
Alleen bij binnenkomst koffie of thee.
Aanvangstijd: 20.00 uur.

11 november
Dr. Tjaard Barnard (Rotterdam), theoloog, 
voorganger van de Remonstrantse gemeente,
Arminiuskerk, Rotterdam
9 december
Drs. Len Lafeber (Delft) theoloog, emeritus 
justitiepredikant onder andere De Hartelborgt
13 januari
Drs. Gregor Rensen (Brielle) publiek bestuur-
der, burgemeester van Brielle
10 februari
Drs. Peter Sanders (Brielle) psychiater n.p. bij 
defensie

10 maart
Ds. Piet Schelling, schrijver, emeritus predi-
kant, Protestantse Kerk Nederland

Het Kam-orgel en de Kerkmuziek
Een serie van vier maandagavonden in 
de Sint-Catharijnekerk verzorgd door de 
organisten van de kerk; Marco ’t Hart, Jan 
Meuleman en Willem Chr. Meyboom.
Er zijn kortbondige beschouwingen door 
Willem Chr. en bij toerbeurt bespeling van de 
orgels in de kerk door Marco en Jan, over een 
aspect van het orgel, het orgel in de kerk en 
kerkmuziek in het algemeen.
Aanvangstijd: 20.15 uur
Koffie of thee bij binnenkomst.
16 november met Jan Meuleman, de (neven)
functies van het orgel in de eredienst;
18 januari met Marco ’t Hart, het concer-
tante orgel in de eredienst en diversiteit van 
liederen;
15 februari met Jan Meuleman, soorten 
kerkmuziek, koor-, voorganger- en gemeen-
tezang.

Levende adventskalender
Dit jaar komen we op een andere manier bij 
elkaar in voorbereiding op het Kerstfeest.

Het is door de omstandigheden van het 
coronavirus niet mogelijk om elkaar in onze 
huiskamers te ontvangen. Maar de behoefte 
om elkaar te ontmoeten is groot.
Arjan Monteny en Ronald van de Vliet heb-
ben verschillende ruimtes van boerderij Op 
Aarde beschikbaar gesteld om op zondag  
13 december in de middag iets te organiseren 
in het kader van de gebruikelijke Levende 
Adventskalender. Dat zal met een rouleersys-
teem zijn waarbij we verschillende activitei-
ten aanbieden. 
Of het door kan gaan hangt af van de om-
standigheden op dat moment.
Aanmelden is verplicht want we moeten het 
gastenaantal wel onder controle houden.
Plaats: Zorgboerderij Op Aarde, Sleepseweg 9
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Aanmelden: Trudy Morgenstern, telefoon 
������������EMAIL�G�MORGENSTERN HETNET�NL

Voorlopig geen leerhuis
Vanwege te weinig deelnemers, in combinatie 
met corona, gaat het leerhuis voorlopig niet 
door. Jammer, maar dit was te verwachten.
Na de jaarwisseling zal ik het opnieuw 
bekijken.

ds. Harry Doornbos

Winterwerk

Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.



 

Zoals sommigen van u weten, zorgen wij alweer enkele jaren voor de 
zelfgemaakte jam om deze in het toeristenseizoen te kunnen verkopen. 
De gehele opbrengst is voor de Sint-Catharijnekerk en dat loopt dit 
jaar ondanks Covid-19 ook weer prima. Het brengt wel eens een beetje 
stress met zich mee want het kost tijd en aandacht om alle vruchten te 
samen tot een mooi resultaat te krijgen.
Zo werd ook eens gebeld dat de potjes bijna verkocht waren, wat 
natuurlijk een mooi bericht is, dat we graag horen. Zaterdagmorgen 
fietste ik tussen twee regenbuien door richting de kerk met een tas vol 
heerlijke jam. Nadat ik de jam afgeleverd had en een gezellig praatje 
met de vrijwilligers van de toeristenbalie gemaakt had, liep ik naar 
buiten.
Bij de fiets aangekomen begon het carillon te spelen en ik werd 
HELEMAAL�BLIJ�VAN�BINNEN��WANT�PSALM����WERD�TEN�GEHORE�GEBRACHT��)K�
heb even gewacht tot het voorbij was. Ik ervaarde dit als een geschenk 
want het voelde alsof het alleen voor mij gespeeld werd. Met de melo-
die in mijn hoofd fietste ik naar huis terug. 
Thuisgekomen zocht ik de psalm op en wist toen dat dit niet toevallig 
was, want er staat geschreven: 
‘Breek aarde uit in Jubelzangen (de zon scheen even) Gods glorie rijke 
naam ter eer, laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe 
daden Heer.’
Vooral vers 5 sprak mij heel erg aan: ‘Ik kom met gaven in mijn 
handen, zie tot uw tempel treedt uw knecht. Heerlijk als je zo wordt 
‘beloond.’
Vers 7 wil ik u ook niet onthouden: ‘De naam des Heren zij geprezen, 
Hij, die getrouw is en nabij. Heeft mijn gebed niet afgewezen, de Heer 
is goed geweest voor mij.’
Dit alles overwegende dacht ik, dit is het goede leven want wat is het 

fijn dat je dit werk mag doen in een goede gezondheid, en dat ik die 
zaterdagmorgen op het juiste moment getuige mocht zijn van zoveel 
goedheid. Jammer genoeg moest de kerk en ook de toeristenbalie weer 
sluiten door het virus. Maar het carillon van de Sint-Catharijnekerk 
speelt iedere dag zijn eigen wijs, wie weet, ook eens uw favoriete lied.

Het carillon van de Sint-Catharijnekerk

K Kerkkronkels
Willemijn Kon
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/P�ZATERDAG����SEPTEMBER�JL��WERD�ONZE�DOCH-
ter Gerda tot Anglicaans priester gewijd. De 
Ordination (wijding) vond plaats in Salcombe 
Trinity Church in Devon. In tegenstelling tot 
vorig jaar bij de uitbundige Deacon-wijding 
werd het een ingetogen, intieme maar ontroe-
rende dienst.
Verdrietig dat wij, als ouders, er niet bij 
aanwezig konden zijn om deze belangrijke 
gebeurtenis met haar te kunnen delen. Fijn 
dat we via livestream de viering konden 
‘bijwonen’.
Gelukkig, blij en heel erg trots zijn we op 
Gerda, dat ze zo’n mooi ambt mag bekleden. 
Dat ze wijsheid, kracht en inspiratie mag 
ontvangen om haar taak te vervullen.
Zodra de situatie rond corona dat weer toe-
laat hopen wij haar weer regelmatig te gaan 
bezoeken.

Wim en Coby van Ommeren

Gerda van Ommeren tot priester gewijd



Ik heb mijn wagen volgeladen …
In de afgelopen weken zijn alle bewoners 
van het Catharina Gasthuis verhuisd van het 
Slagveld naar de M.H. Trompstraat. Ze kregen 
daar allemaal een eigen adres. 
Het zal een grote verandering zijn maar 
misschien went het snel in zo’n mooi ruim 
appartement. We wensen hen een goede tijd 
in Het Prinsenkwartier.
Namens de kerk is er bij alle bewoners een 
aardigheidje bezorgd.

Verhuisd naar 
Prinsenkwartier

Toelichting bij de collecten
Ook nu we weer erediensten op afstand vie-
ren, collecteren we voor verschillende doelen. 
In dit kerkblad en op de orde van dienst die 
wekelijks op onze website staat, staan de col-
lectedoelen vermeld. 
Als u één van de beoogde collectedoelen in 
het bijzonder wilt steunen, vragen we u een 
storting te doen op de bankrekening van  
DE�$IACONIE��.,���2!"/�������������� 
ten name van Diaconie Protestantse  
Gemeente Brielle, onder vermelding van  
het collectedoel.

Hospice De Waterlelie
Tijdens de dienst van 15 november collec-
teren we voor Hospice De Waterlelie in Spij-
kenisse. Hospice de Waterlelie wil met oren 
die horen, ogen die zien, een bewogen hart 
en helpende handen mensen nabij zijn in de 
laatste fase van hun leven. Soms is het door 

omstandigheden niet mogelijk om deze zorg 
en aandacht thuis te ontvangen. Vrijwilligers 
van het hospice scheppen met de bewoners 
en hun familie een sfeer waarin het leven 
goed is en waarin het leven losgelaten kan 
worden. Dit goede werk willen we graag van 
harte ondersteunen met deze collecte.

Regenboogduif 
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om ge-
zond te blijven, op onderwijs om iets van het 
leven te kunnen maken en op een liefdevolle 
opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd mil-
joenen kinderen die in een onveilige situatie 
leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen 
zijn en kinderen in Nederland daarbij betrek-
ken. Dat doen we met Kids in Actie.
Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een 
centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over 
en komt terug met verhalen van kinderen 
ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk 
in Actie creatieve ideeën en materialen voor 
plaatselijke kerken om kinderen te betrekken 
bij diaconaat.  
 Op 29 november - 1e Advent collecteren we 
om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast 

te maken voor (wereld)diaconaat. 
Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/kidsinactie

School van onze Dromen 
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de 
situatie van kinderen slecht: gebrekkig 
onderwijs, minimale zorg en onverschillig 
personeel. De directrice van het internaat in 
de stad Vynnyky wilde het anders en richtte 
de School van onze Dromen op. Deze school 
zet zich in om het onderwijs in internaten 
positief te veranderen.
Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, 
liefdevolle relatie kunnen opbouwen met 
de kinderen, hun ouders of verzorgers. De 
onderwijzers leren nieuwe onderwijsmetho-
den die het zelfvertrouwen en de creativiteit 
van de kinderen bevorderen. We willen licht 
brengen in het leven van deze kinderen door 
op 6 december hiervoor te collecteren.
Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/kinderenoekraïne  

D van de
Diaconie
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KM van de
Kerkrentmeesters

Crea-doe 
Traditioneel organiseren de dames van de Crea-doe-middag in novem-
ber hun verkoopdag. Een evenement waar de dames elk jaar - letterlijk 
- naar toe werken. En voor velen een gelegenheid om cadeautjes te 
kopen voor de komende decembermaand. Vorig jaar was deze verkoop 
voor het eerst op de nieuwe locatie van de dames, de Sjoel.
Helaas heeft deze groep enthousiaste vrijwilligers moeten besluiten om 
dit jaar van de verkoopdag - uiteraard een activiteit met publiek - af 
te zien. Maar er komt wel een online verkoop (zie pagina 10).
Wij hopen - en verwachten - dat dit de dames er niet van zal weer-
houden om ook in de komende periode hun creativiteit de vrije loop 
te laten en - in het perspectief van betere tijden - uit te zien naar een 
verkoopdag in 2021.

Toeristenbezoek
Noodgedwongen kwam het toeristenbezoek in de kerk dit jaar veel 
later op gang dan normaal. Desondanks mogen we over het financiële 
resultaat ervan tevreden zijn. Mede dankzij een aantal bezoekpieken in 
de vakantieperiode (zie ook pagina 9).

Vanaf deze plaats: aan iedereen die - ondanks de bijzondere omstan-
digheden - heeft meegewerkt aan dit resultaat: hartelijk dank.
Een aantal medewerkers van het toeristenbezoek heeft - gelet op de 
bijzondere omstandigheden - besloten om dit jaar niet mee te draaien. 
Hier hebben wij begrip voor. En wij hopen dat u - in het perspectief 
van betere tijden - in 2021 het toeristenbezoek weer zult kunnen en 
willen oppakken.

Rommelmarkt
Helaas heeft de rommelmarkt na ‘in afgeslankte vorm’ open te zijn 
geweest, haar deuren vanwege corona opnieuw moeten sluiten.
Wij hopen dat de grote groep van vaste vrijwilligers - die ons elk jaar 
weer verbaasd laat staan over de totaalopbrengst van de rommelmarkt 
- kans zal zien haar onderlinge samenhang en enthousiasme te behou-
den en er zodra dat weer mogelijk is, opnieuw voor kan en wil gaan.

Collecten
Ook in deze nieuwe periode van ‘eredienst zonder kerkgangers’ kunt u 
uw bijdrage aan de kerkelijke collecten (eredienst en onderhoud Sint-
#ATHARIJNEKERK	�OVERMAKEN�OP��.,����).'"��������������TEN�NAME�
van Protestantse Gemeente Brielle.
Voor overmaking van uw bijdrage aan de collecten van de Diaconie 
GELDT��REKENINGNUMMER�.,���2!"/��������������TEN�NAME�VAN�
Diaconie Protestantse Gemeente Brielle.

Giften
In de meest recente periode ontvingen wij via de heer P. Eland ano-
nieme giften voor de kerk van tweemaal 25 euro en voor het kerkblad 
15 euro. Een ieder hiervoor onze hartelijke dank.

Najaarsactie
In november bezorgen wij u voor de Najaarsactie een enveloppe met 
brief. In die brief staat waarom wij een beroep op u doen. En waarom 
de Najaarsactie dit jaar wel heel belangrijk is.
Heeft u een vraag over de brief? Mail deze dan naar: 
KERKRENTMEESTERS CATHARIJNEKERK�NL�
Wij hopen dat u met een extra gift wilt meehelpen. Dan kunnen we 
naar elkaar blijven omzien en met elkaar blijven vieren (tijdelijk in 
een andere vorm).

De oproep in het kerkblad van oktober heeft 
gewerkt. Alina van Meggelen reageerde als 
eerste. Mijn ouders hadden ook een tekst-
bordje. Hun trouwtekst was: Met zijn vlerken 
beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen 
vindt gij een toevlucht; zijn trouw is een 
schild en pantser. Psalm 91: vers 4
Het hing altijd boven hun bed en later ver-
huisde het mee naar het verzorgingstehuis. 

Deze tekst stond ook op de rouwkaart van 
mijn vader. Een jaar later trouwde mijn broer 
en werd het ook weer hun trouwtekst.’

Heeft u ook zo’n oud tekstbordje in de gang 
hangen of boven uw bed? Maak een foto en 
stuur deze foto met een tekstje naar onskerk-
BLAD CATHARIJNEKERK�NL�

Tine Wolters

Met zijn vlerken beschermt Hij u ...
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De komende kerkdiensten
Helaas zullen we voorlopig ons moeten 
beperken tot diensten zonder kerkgangers. 
Alleen aanwezig in de kerk zijn dan: voor-
ganger, organist, ouderling, diaken, lector en 
koster.
We beseffen dat dit voor velen, met name 
ouderen, een gemis betekent. Niet alleen met 
betrekking tot de kerkdienst zelf, maar ook 
vanwege het gemis aan contacten voor en na 
de dienst, het gezamenlijk koffiedrinken.
Dat kan nooit helemaal worden goedgemaakt 
door uitzendingen via de kerkomroep, hoe-
zeer er ook gewerkt wordt aan een aanspre-
kende invulling. Maar hier geldt toch vooral 
het motto ‘veiligheid voor alles’.
Er is wel even gedacht aan diensten met 
maximaal 30 personen, maar dat zal toch 
ook niet echt bevredigend zijn en als weinig 
sfeervol worden beleefd, omdat er sowieso 
niet gezongen kan worden. Bovendien 
moeilijk te organiseren op een manier waarbij 
iedereen dan af en toe de gelegenheid krijgt 
om naar de kerk te komen.

Met betrekking tot de komende kerkdiensten 
het volgende.
In de dienst op 22 november, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, zullen wél de 
nabestaanden van de overleden gemeentele-
den aanwezig zijn en de gelegenheid krijgen 
om bij het noemen van de namen een kaars 
aan te steken. Dus zoals we dat elk jaar doen.
Verder wordt momenteel gewerkt aan het uit-
zenden van kerkdiensten met beeld en geluid. 
Hopelijk gaat dat lukken.

Op 29 november, de Eerste Zondag in de 
Advent, zou een dienst van Schrift & Tafel 
worden gehouden. Dat gaat alleen door, wan-
neer er ook begeleidend beeld bij is.

Ook de diensten met Kerst zijn alleen online 
mee te maken. In de plaatselijke krant zal dit 
worden vermeld.

Op 27 december zal conform kerkenraads-
besluit de dienst in het teken staan van de 
komende jaarwisseling. Geen aparte dienst op 
31 december dus.

Verhuur en gebruik 
van de Sint-Catharijnekerk
Als gevolg van de door de overheid aange-
scherpte coronamaatregelen en de richtlijnen 
van de PKN heeft de kerkenraad besloten 
het kerkgebouw tot nader order niet meer te 
verhuren voor concerten of bijeenkomsten. 
Reeds afgesproken concerten of bijeenkom-
sten mogen nog wel doorgaan.
Bij gebruik van de kerkzaal gelden de vol-
gende voorwaarden: maximaal 30 bezoekers; 
catering alleen mogelijk bij binnenkomst; 
koffie of thee afhalen en meenemen naar de 
zitplaats; bezoekers dragen als ze zich in de 
kerk verplaatsen een mondmasker; afstand 
tussen uitvoerenden en publiek bedraagt 
minimaal 5 meter; onderlinge afstand tussen 
uitvoerenden 1,5 meter; registratie bezoekers 
en gezondheidscheck.

Het beleidsplan in tijden van corona
In de kerkenraadsvergadering van 15 oktober 
jl. stond als bezinningsonderwerp op de 
agenda: het beleidsplan in tijden van corona.
Als gevolg van de nu al maandenlang duren-
de coronacrisis komen een aantal ambities en 
doelstellingen uit het beleidsplan onder zware 
druk te staan. Voorlopig tijdelijke aanpassin-
gen en prioriteitsstellingen zijn noodzakelijk. 
Maar ook bijstellingen voor de langere ter-
mijn zijn, afhankelijk van de ontwikkelingen, 
zeker niet uit te sluiten.

De vier aspecten van gemeente-zijn uit het 
beleidsplan, te weten: gemeente als vind-
plaats, vierplaats, leerplaats en werkplaats 
van nieuwe aarde, vormden de leidraad voor 
het gesprek in de vergadering.
Als belangrijke aandachtspunten kwamen 
onder andere naar voren: de vormgeving van 
de (digitale) kerkdiensten, de communicatie 
naar de gemeente (zoals een ruimere ver-
spreiding van het Kerkblad) en naar buiten, 
en intensivering van lokale en regionale 
samenwerking.

Stichting Behoud Brielse Dom 
Eind september heeft het eerder aangekondig-
de overleg plaatsgevonden tussen de Stich-
ting Behoud Brielse Dom en een afvaardiging 
van de kerkenraad.
Beide partijen vinden elkaar in het geza-
menlijke doel om het kerkgebouw in stand te 
houden, en hiervoor inkomsten te genereren 
door commerciële verhuur via de Stichting 
Behoud Brielse Dom (SBBD). Tevens delen de 
partijen een gevoel van urgentie om dit nu 
snel van de grond te tillen. Ook de burgerlijke 
gemeente Brielle heeft hier belang bij, daar zij 
van plan is om het kerkgebouw in de nabije 
toekomst voor een aantal grote bijeenkom-
sten te huren. Om de mogelijkheden en voor-
waarden voor verhuur nader te bekijken, zal 
er op korte termijn een studie naar de inzet-
baarheid van het kerkgebouw plaatsvinden. 
De kosten voor deze studie worden gedragen 
door de burgerlijke gemeente Brielle.
Het rapport is noodzakelijk om subsidie te 
verkrijgen voor het verhuur-geschikt maken 
van het kerkgebouw. Hierbij valt te denken 
aan investering in onder andere verlichting, 
geluid, Wifi en nutsvoorzieningen voor één 
of meerdere uitgiftepunten.

Het Moderamen

KR uit de
Kerkenraad

Op 9 september jl. mochten wij de advies-
lijst ontvangen van het Team Mobiliteit van 
de landelijke Protestantse Kerk (PKN) met 
predikanten en/of proponenten, die naar het 
inzicht van het Team Mobiliteit van de PKN 
en op grond van het door ons gestelde profiel 
in onze gemeente zouden kunnen passen. 
Aan de hand van deze  advieslijst en enkele 
namen die door gemeenteleden zijn genoemd, 
hebben de leden van de beroepingscommissie 
zich georiënteerd over de belangstellenden 
en de te volgen procedure. Er zijn inmid-

dels enkele contacten gelegd en telefonische 
gesprekken gevoerd. 
Ook hebben wij enkele inzendingen ontvan-
gen via onze vacature geplaatst op de website 
van PKN. Helaas wordt de procedure wel 
gehinderd door corona en dit heeft ons doen 
besluiten om de sluitingstermijn te verrui-
men naar 31 oktober 2020. Kort daarna zal 
de beroepingscommissie bij elkaar komen en 
hopelijk kunnen dan de eerste gesprekken 

worden ingepland met kandidaten. 
De beroepingscommissie zal haar taak 
zorgvuldig en vertrouwelijk uitvoeren. Dit 
betekent onder andere dat er geen mededelin-
gen gedaan worden over de contacten en de 
gesprekken die de commissie voert.
Meer weten? Neem dan contact op met de 
voorzitter van de beroepingscommissie,  
DE�HEER�!RJAN�-ONTENY�������������OF�
MONTENY GROEISAAM�NL���

Arjan Monteny, voorzitter
Annette Schot, secretaris

Beroepingswerk
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Na afloop van de kerkdienst op 25 okto-
ber, waarin zij voorging, werd bij monde 
van voorzitter Rienk Koopmans namens de 
kerkenraad onderstaand woord van dank 
uitgesproken richting ds. Janneke Herweijer.
“Het was vorig jaar net voor de zomervakan-
tie, dat onze toenmalige predikant ds. Tineke 
Flim aangaf een beroep ontvangen te hebben. 
Snel moesten we als kerkenraad op zoek naar 
tijdelijke vervanging.
Dat bleek nog niet zo eenvoudig: een am-
bulant predikant of een interim predikant of 
beide. Het werd het laatste en al snel werden 
we in contact gebracht met Janneke Her-

weijer, parttime predikant in Burgh. Gezien 
haar deeltijdbaan had Janneke tijd over om 
ons als ambulant predikant te helpen. Na een, 
van beide kanten, positief verlopen kennis-
makingsgesprek ging Janneke op 15 oktober 
2019 bij ons in Brielle aan de slag in het 
pastoraat en de basiscatechese.
Al snel wist Janneke haar weg te vinden in 
Brielle. Dat was fijn om te zien. De basis-
catechese was met 11 deelnemers een flink 
grotere groep dan verwacht, maar ook dat 
liep onder Janneke prima.
Vanaf half april dook onverwacht de corona-
crisis op. Hiermee werd het pastoraat allemaal 

veel moeilijker. Het contact moet dan per 
telefoon en dat valt niet mee als je nog niet 
alle mensen kent. Naar vermogen heeft Jan-
neke zich ook in deze periode ingezet voor 
onze gemeente. Nu, na precies een jaar, komt 
er een einde aan haar rol als ambulant predi-
kant. Janneke heeft een beroep aangenomen 
van de gemeente Kloetinge, en is daar inmid-
dels al aan de slag.
We zijn Janneke enorm dankbaar voor al 
haar steun en inzet voor onze gemeente en 
wensen haar voor de toekomst, samen met 
haar gezin, alle goeds en Gods zegen toe.”

Het Moderamen

Het adres van Janneke Herweijer is Christina-
STRAAT���������#(�"URGH(AAMSTEDE�

Bij een kerstboom vol met echte lichtjes,
ja, met volop levend licht,
wordt vaak het idee geboren
voor een eindejaarsgedicht.

Hoewel nu nog geen kerstboom is gespot,
is het toch tijd even t’rug te kijken,
op een jaar vol, overvol, coronaleed,
waar zelfs toeristenbezoek voor moest wijken.

Binnen blijven, boodschappen doe je maar alleen.
Die richtlijnen kregen we allemaal mee.
Dus werd het leven plots heel anders,
ook in ons stadje aan de zee.

Eén april werd een dag als alle andere,
geen Brielle Blues dit jaar, geen enkel festival.
Van de rijk gevulde Brielse snoepjestrommel
bleef het deksel dicht, dat was mal.

Totdat in juni het verlossend woord werd uitgesproken:
Open de poort, zegt het voort, open de poort.

Welkom weer, museum en kerk gaan weer open.
Welkom weer, welkom weer aan Brielles boord.

En ze kwamen, ja ze kwamen, drommen tegelijk.
Voor kerk en toren, voor rust en stilte .
Graag maakten ze een praatje
of brandden ze een kaarsje tegen de kilte

Dank dus, grote dank voor jullie die het fiksten.
Jullie gastvrouwen en gastheren,
die zich door ’t virus niet lieten keren-
Tienduizend bezoekers, oud en jong, groot en klein
werden dit jaar door jullie groots ontvangen.
Dank die we, tuurlijk wel, hoog aan de kerkklok hangen.

Nota Bene
Ondanks de beperkte openingstijd dit jaar, van juni tot oktober, 
kwam er maar liefst 13.000 euro binnen (2019: bijna 17.000 euro). 
Een fantastisch bedrag dat bestemd is voor het onderhoud van het 
kerkgebouw.

Theun Klein

Afscheid ds. Janneke Herweijer

En ze kwamen, drommen tegelijk



D bij de
Diensten

In deze dienst danken wij de Eeuwige voor 
gewas en arbeid.
Daar zijn momenteel natuurlijk wel wat 
kanttekeningen bij te maken vanwege wat 
het coronavirus heeft aangericht en wat ons 
daardoor wellicht nog te wachten staat. En 
bovendien kan al het goeds dat wij ontvan-

gen aan voedsel, kleding en onderdak niet 
beleefd worden zonder oog te hebben voor 
de velen die het daaraan ontbreekt. In onze 
voorbeden zal dat dan ook een grote plaats 
innemen. 
5IT�DE�"IJBEL�LEZEN�WE�PSALM����EN�-ATTEàS�
25, vers 14 tot en met 29
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Leesrooster
onder voorbehoud

���NOVEMBER��� 0SALM���
� -ATTHEàS���������
15 november Ezechiël 34: 11-17
� -ATTHEàS���������
���NOVEMBER� (EBREEÑN��������
� /PENBARINGEN�������
���NOVEMBER� *ESAJA�������
 1 Korinthiërs 1: 1-9
���DECEMBER� *ESAJA��������
 Johannes 1: 19-28
���DECEMBER� *ESAJA���������
 Johannes 3: 22-30
���DECEMBER� ��3AMUÑL�������
� ,UCAS��������
24 december Jesaja 8: 23b-9: 7
 Lucas 2: 1-20
25 december Jesaja 52: 7-10
 Johannes 1: 1-14

4 november - Dank voor gewas en arbeid

22 november - Laatste zondag kerkelijk jaar

Concert Vocaal Ensemble Magnificat

Verkoop
Crea-doe
gaat online

29 november - Eerste zondag advent

Op zaterdagmiddag 10 oktober was het laatste concert dit jaar, georganiseerd door de Culturele 
Commissie Sint-Catharijne in de Sint-Catharijnekerk.
Het enige vocale concert dit zomerseizoen door een vermaard kamerkoor uit Middelharnis, het 
Vocaal Ensemble Magnificat onder leiding van haar nieuwe dirigent, Mirjam van den Hoek. 
Een jonge dirigent met hoge kwaliteiten, maar ook met ‘hoog gelegde lat’, zij verlegt grenzen 
voor zichzelf en voor het koor. Zowel keuzes als composities en ook muzikale uitvoering.
Het repertoire bestaat uit bekende en minder bekende koormuziek maar nauwgezet in klank en 
interpretatie maakt het koor een spannend luisterrijk feest van het concert.
Organist Sander van den Houten speelde fraaie soli aan het fameuze Kam-orgel maar zijn spe-
cialiteit in begeleiden is gevestigd, hij zingt als koorbegeleider als het ware mee!
De dertig luisteraars betoonden de dank met een lang en warm applaus.

Het was een vast gegeven in de agenda: de 
laatste zaterdag in november is verkoopdag 
van de Crea-doe-dames. Fijne borduur- en 
breiwerkjes en handgemaakte (kerst)kaarten, 
homemade jams en bloemstukken werden 
tegen kleine prijsjes verkocht. Jarenlang in 
het Zalencentrum, en verleden jaar voor het 
eerst met succes in de Sjoel. 
Maar het covid-virus grijpt overal in. Zo ook 
bij het organiseren van de Najaarsmarkt.
Dit evenement kan dit jaar niet op de gebrui-
kelijke manier doorgaan. Maar … helemaal in 
lijn met deze tijd kunt u al die borduur- en 
breiwerken en handgemaakte kaarten ONLINE 
via onze website kopen!
Ga naar www.catharijnekerk.nl, klik op de 
blauwe tab Kerkelijke gemeente en daarna 
op het tabblad Crea-doe-middag. Daar vindt 
u een overzicht van de artikelen die te koop 
zijn en hoe u deze kunt bestellen. 
We hopen op veel belangstelling en kijken uit 
naar uw reacties!

De crea-doe-dames

In deze dienst gedenken wij de overleden 
gemeenteleden. Wij noemen hun namen in 
het licht van de paaskaars. Aan die kaars 
zullen de aanwezige nabestaanden een kaars 
aansteken ter gedachtenis. 
De bijbellezingen zijn: Hebreeën 11: 8 tot  
EN�MET����EN��/PENBARING�����VERS���TOT�EN�
MET���

)N�DEZE�DIENST�LEZEN�WE�*ESAJA�������TOT�EN�
met 9 en 1 Korintiërs 1, vers 1 tot en met 9.
Het is de bedoeling dat we op deze zondag 
een dienst van Schrift & Tafel vieren. Maar, 

zoals in de berichten ‘Uit de kerkenraad’ 
staat, zal de viering van de Maaltijd van de 
Heer alleen plaatsvinden als er ook een beeld-
verbinding kan worden gerealiseerd.



KD Kerkdiensten
Sint-Catharijnekerk

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

  Collecten

zondag 8 november 8e zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 15 november 9e zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Hospice Waterlelie
ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn (Rozenburg)  Onderhoud

zondag 22 november 10e zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Diaconie
ds. Harry Doornbos laatste zondag kerkelijk jaar Onderhoud

zondag 29 november 1e zondag van Advent Werelddiaconaat
10.00 uur liturgische kleur is paars Onderhoud 
ds. Harry Doornbos dienst van Schrift en Tafel (onder voorbehoud) 

zondag 6 december 2e zondag van Advent  Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kinderen in de knel
ds. Janneke Herweijer  Onderhoud

zondag 13 december 3e zondag van Advent    Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Christiaan Donner (Den Haag)  Onderhoud

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

donderdag 24 december  Kerstnacht Eredienst
21.30 uur liturgische kleur is wit Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

vrijdag 25 december  Kerstmorgen Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Missionair werk
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

11
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J van de
Jeugd

Samen zingen, lezen of knutselen

Mijn land
Toen de rechters het land bestuurden, was er 
hongersnood in Juda. Daarom besloot een 
man uit Bethlehem naar het land Moab te 
gaan. Zijn vrouw en zijn twee zonen gingen 
mee. De man heette Elimelech. Zijn vrouw 
heette Naomi (...) Ze reisden naar Moab. Daar 
bleven ze als vreemdeling wonen. Na een tijd 
stierf Elimelech. Zijn vrouw bleef achter met 
haar twee zonen. De zonen trouwden met 
meisjes uit Moab. Het ene meisje heette Orpa, 
het andere meisje heette Ruth. Na ongeveer 
tien jaar stierven ook de zonen. Naomi bleef 
alleen achter, zonder zonen en zonder man. 
Naomi besluit om terug te gaan naar haar 
eigen land. Ze ging weg uit Moab, waar 
ze al die tijd gewoond had. En allebei haar 
schoondochters gingen met haar mee (Uit het 
BIJBELBOEK�2UTH��VERS���TOT�EN�MET��	�

Jouw droomland
Je hebt stevig wit A4-papier nodig of 

schilderdoeken, verschillende kleuren verf, 
kwasten en verfschorten. 
En dan bedenk je in welk land jij zou willen 
wonen. Schilder hoe dit land er uit ziet. Het 
mag een land zijn dat echt bestaat, maar ook 
een fantasieland.

Verhuizen?
Zou jij willen verhuizen naar een ander land? 
Waarom wel of niet?

Waar u heen gaat, ga ik heen
Onderweg zei Naomi tegen haar schoondoch-
ters: ‘Nu moeten jullie teruggaan naar huis, 
naar je eigen moeder. (...) Orpa kuste Naomi 
en nam afscheid. Maar Ruth sloeg haar ar-
men om Naomi heen. Naomi zei tegen Ruth: 
‘Kijk je schoonzus gaat terug naar haar volk 
en haar god. Ga toch met haar mee!’ Maar 
Ruth antwoordde: ‘Zeg toch niet steeds dat 
ik terug moet gaan! Ik laat u niet in de steek. 

Waar u heen gaat, daar ga ik heen. Waar u 
woont, daar wil ook wonen. Uw volk is mijn 
volk, en uw God is mijn God. (Ruth 1: vers 8 
EN����EN���	

Samen kom je verder
Je hebt nodig: een parcours. pionnen en touw 
of lint.
Ruth en Naomi bleven bij elkaar. In het vol-
gende spel hebben tweetallen elkaar ook hard 
nodig. Een van de twee moet met zijn of haar 
ogen dicht het parcours lopen. De ander geeft 
instructies. Lukt het om samen de overkant te 
bereiken?

Met wie ga jíj mee?
Met wie zou jij meegaan als hij of zij zou 
verhuizen naar een andere plek? Waarom zou 
Ruth zeggen: Uw volk is mijn volk, en uw 
God is mijn God?

Op de website van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) staan allerlei 
voorbeelden van activiteiten die je samen kunt doen; zingen, lezen of 
knutselen om een paar voorbeelden te noemen.

Trinity en de Kliederkerk
Maak kennis met de band Trinity en krijg vijf vrolijke liedjes met 

verhaal cadeau. Op de EP ‘Kliederkerk Thuis’ vind je muziek die Trinity 
speciaal voor de Kliederkerk maakte. Trinity en Kliederkerk: allebei 
veelkleurig, lekker gek, met een hart voor God en bedoeld voor ieder-
een.
Te bestellen via  www.protestantsekerk.nl/nieuws/kliederkerk-en-trini-
ty-bestel-gratis-cd/.

Er lopen twee vrouwen; Ruth en Naomi. Ze maken een lange reis met 
z’n tweeën. Waarom? Dat ontdekken we in dit boekje. Ga je mee?
Dit boekje is voor jong en oud, opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren, 
vaders, moeders en kinderen. Ga samen op ontdekkingsreis door het 
bijbelverhaal over Ruth. Met creatieve of actieve opdrachten, puzzels, 

vragen om over na te denken of om samen over te praten. Met dit 
boekje maken jullie je eigen kliederkerk, maar dan thuis. Ook een leuk 
cadeau om uit te delen in de (klieder)kerk, club of kindernevendienst. 
De prijs is € 2,95 en te bestellen via de site: www.protestantsekerk.nl/
nieuws/bestel-nu-kliederkerk-herfstboek-op-reis-met-ruth/

Op reis met Ruth
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Jezus zegt dat hij de mensen in twee groepen 
zal verdelen. Met een grappig proefje kun je 
zelf (ook groepen) zout en peper scheiden.  
Je hebt nodig: fijne peper, grof zout en een 
ballon.
Strooi de peper en het zout door elkaar op ta-
fel. Blaas de ballon op en strijk (de bovenkant) 
over je haar of over een wollen trui. Houd de 
ballon ongeveer vijf centimeter boven de peper 
en het zout en kijk wat er gebeurt. 

Bron: Samenleesbijbel

Peper en zout

Jezus zei: ‘Als de Mensenzoon komt, zal het 
zo gaan: Hij komt met alle engelen uit de 
hemel. En hij zal als koning op zijn troon 
gaan zitten. Dan worden alle mensen van de 
wereld bij hem gebracht. Hij zal de mensen 
verdelen in twee groepen. Net zoals een her-
der zijn kudde verdeelt in schapen en bokken. 
De Mensenzoon zet de ene groep mensen aan 
zijn rechterkant en de andere groep mensen 
aan zijn linkerkant

Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan 
zijn rechterkant zeggen: ‘Kom, de nieuwe 
wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft 
het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was 
al de bedoeling vanaf de schepping,
Want toen ik honger had, gaven jullie mij te 
eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te 
drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen 
jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven 
jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten 
jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen 
jullie naar mij toe.’ 
Dan zullen die goede mensen zeggen: ‘Maar 
Heer, wanneer had u honger en gaven wij u 
te eten? Wanneer had u dorst en gaven we 
u te drinken? Wanneer was u een vreemde-
ling en namen wij u in huis? Wanneer was u 
naakt en gaven we u kleren? Wanneer was u 
ziek of gevangen en kwamen wij naar u toe?’
Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: 

Daarna zal de Mensenzoon tegen de mensen 
aan zijn linkerkant zeggen: ‘Jullie zullen 
worden gestraft. Ga weg, naar het eeuwige 
vuur dat bedoeld is voor de duivel en zijn 
dienaren. Want toen ik honger had, gaven 
jullie mij niet te eten. Toen ik dorst had, 
gaven jullie mij niet te drinken. Toen ik een 
vreemdeling was, namen jullie mij niet in 
huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij geen 

Als de mensenzoon komt (Matteüs 25, vers 31 tot en met 46)

Het evangelie volgens Matteüs is één van de vier evangeliën in de Bijbel. 
Het is waarschijnlijk geschreven voor mensen die het Oude Testament 
goed kenden. Daarom kom je in dit evangelie zo veel citaten tegen uit 
het Oude Testament.

Mensenzoon 
De naam Mensenzoon wordt in het Matteüs gebruikt voor de Zoon van 
God, die komt om een oordeel te geven over de mensen op aarde. Deze 
naam komt uit het bijbelboek Daniël. In Daniël 7 staat dat God zal recht-
spreken over de mensen. Als hij dat doet, zal er iemand bij zijn over wie 
gezegd wordt dat hij op een mens leek (Daniël 7, vers 1).

Het bijbelboek Matteüs

De Mensenzoon 
maakt twee groepen

De ene groep krijgt 
een beloning 

De andere groep 
krijgt straf

‘Luister goed naar mijn woorden: Elke keer 
dat jullie iets goeds deden voor één van de 
gelovigen die hier naast mij staan, deed je 
iets goeds voor mij.

kleren. Toen ik ziek was en gevangen was, 
hebben jullie mij niet opgezocht.’
Dan zullen ook die mensen zeggen: ‘Maar 
Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u 
honger en gaven wij u niet te eten? Wanneer 
had u dorst en gaven we u niet te drinken? 
Wanneer u een vreemdeling en namen wij u 
niet in huis? Wanneer was u naakt en gaven 
we u geen kleren? Wanneer was u ziek of ge-
vangen en hebben wij niet voor u gezorgd?’
Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: 
‘Luister goed naar mijn woorden: Elke keer 
dat jullie niets deden voor één van de gelo-
vigen die hier naast mij staan, deed je niets 
voor mij.
Die mensen krijgen de eeuwige straf. Maar de 
goede mensenkrijgen het eeuwige leven.’
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Vandaag 
besteld, 
vandaag 
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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In het voormalige Zalencentrum aan de 
Langestraat is de ruimte tussen de kerk en 
de school, de ruimte die we de ontmoetings-
ruimte noemden, afgebroken. En daarbij 
kwam een gevelsteen tevoorschijn.
SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA NOS? 
Een tekst uit Romeinen 8: Als God voor ons 
is, wie zal tegen ons zijn?

Bij de data die erboven staan (1 april 1572 - 
1872) vraag je je af, ter gelegenheid waarvan 
is deze steen in de kerk terechtgekomen? 
Driehonderd jaar bevrijding van de Spanjaar-
den, dat is duidelijk maar hoezo in de kerk?

Terug naar de negentiende eeuw
Het antwoord vonden we in het boekje 
Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en 
land’.
Leen Hordijk schreef daarin een artikel over 
het leven van de eerste gereformeerde kerk 
in Brielle. Wij citeren: ‘Een ouderling van de 
christelijk gereformeerde kerk van Zuid-
Beijerland kwam in het voorjaar van 1872 op 
het idee om ter gelegenheid van de 300-jarige 
herdenking van de inneming van Brielle door 
de watergeuzen, iets te doen voor de kleine 
gemeente van Brielle. Er waren wel vergevor-
derde plannen voor een gedenkteken in de 
vorm van een zeemeermin. De afgescheide-
nen waren nu niet bepaald blij met een der-
gelijk provocerende zeedame. Een monument 
dat in overeenstemming was met Gods eer 
was meer op zijn plaats. Dus een geuzenkerk 
voor de kleine gemeente.

De gemeente in Brielle, die in 1854 officieel 
werd erkend als christelijke afgescheiden ge-
meente, hield haar erediensten in een woon-
huis aan de noordzijde van het Maarland. De 
kerkenraad die bestond uit twee ouderlingen 
EN�TWEE�DIAKENEN��BESLOOT�IN������OM�EEN�
ander gebouw aan het Maarland als kerkge-
bouw in gebruik te nemen. Ten behoeve van 
dit gebouw, waarvoor wekelijks een huur van 
25 cent betaald moest worden, werden in dat 
JAAR����STOELEN�EN���LAMPEN�GEKOCHT�

Deze schamele inventaris was toen weliswaar 
eigendom van de kerkelijke gemeente, maar 
nog niet vrij van schulden, zodat in 1870 
zelfs zes stoelen verkocht moesten worden 
om de  schuld af te lossen die op deze inven-
taris rustte. Het is begrijpelijk dat op grond 
van deze financiële transactie de kerkenraad 
geen enkel uitzicht had op een eigen gebouw.

Geuzenkerk
Het plan voor een eigen Geuzenkerk werd 
daarom van harte toegejuicht. Predikanten 
uit Zwartewaal en Maassluis en professor A. 
Brummelkamp uit Kampen gingen zich inzet-
ten voor de zaak. Op 19 maart 1872 werd 
een commissie gevormd tot stichting van de 
Geuzenkerk. Na twee dagen al kon aan de 
Noordmolenstraat een stuk grond gekocht 
worden voor een bedrag van 850 gulden.
Maar wie moest de eigenares van de te 
bouwen kerk worden, gelet op de ‘zwakheid’ 
van de gemeente te Brielle? Er werd overeen-
gekomen dat de landelijke kerk door middel 
van een synodale commissie eigenaresse zou 
worden. De gemeente in Brielle kon ongehin-
derd gebruik maken van het gebouw, onder 
voorwaarde dat zij zelf de kosten voor het 
jaarlijks onderhoud zou dragen. Dat bleek 
niet gemakkelijk want in 1897 moest het 

kerkorgel voor een bedrag van 800 gulden 
verkocht worden om de ergste schulden af te 
lossen.

De eerste steen
Op 29 augustus 1872 werd de eerste steen 
gelegd door professor Brummelkamp uit 
Kampen. Hij duidde deze aan als een steen 
van herinnering, een steen van dankzegging 
en een steen van getuigenis. De betekenis 
die hij aan de eerste steen toekende heeft 
eigenlijk betrekking op de gedenksteen die 
later is aangebracht en waar we dit artikel 
mee begonnen.
Op 20 februari 1873 werd de kerk officieel in 
gebruik genomen en een jaar later kwam er 
een eigen predikant. Tijdens de kroningsfees-
ten in 1898 werd op verzoek van een aantal 
bewoners de Noordmolenstraat herdoopt in 
Geuzenstraat.
In 1913 werd de Geuzenkerk op verzoek van 
de kerkenraad op naam gesteld van de gere-
formeerde kerk van Brielle.

Een nieuwe kerk
)N������WERD�DOOR�DE�KERKENRAAD�DE�TUIN-
bouwschool, op de hoek van de Langestraat 
en de Coppelstockstraat, aangekocht en 
verbouwd. In de tuin werd een nieuw kerk-
GEBOUW�GEPLAATST��/P����OKTOBER������KWAM�
de gemeente voor de laatste keer bijeen in de 
Geuzenstraat. De gevelsteen werd overge-
bracht naar het gebouw in de Coppelstock-
straat.
En binnenkort gaat deze weer terug naar 
zijn oude plaats want de aannemer die de 
Geuzenkerk stijlvol heeft opgeknapt en zelf 
in gebruik heeft genomen als woning, zal de 
steen terugplaatsen in het gebouw aan de 
Geuzenstraat.

Gevelsteen gaat terug naar Geuzenkerk
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AL MEER DAN 60 JAAR
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Bric a Brac
Vischstraat 8 – 3231 AV Brielle – 0181 414536

Voor jezelf of 
voor een ander
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Interim-manager financiën
Sonja is geboren in Dordrecht en getogen in 
Slikkerveer. “Dat was in de jaren 70 en 80 
toen het economisch heel slecht ging. Het 
gevolg van de vooral bij ouderen bekende 
oliecrisis. Ook met de scheepsbouw in Slik-
kerveer ging het slecht. Het was ook in die 
tijd dat mijn vader mij op het hart drukte dat 
zelfstandigheid heel belangrijk is en dat ik al-
tijd voor mijzelf moet kunnen zorgen. Verder 
herinner ik mij ook de vele gastarbeiders in 
ons dorp. Dat was in Slikkerveer toen al heel 
gewoon. In die tijd was ik ook actief aan het 
korfballen. Dat was een geweldig gezellige 
familiesport waarbij je overal in de omgeving 
met jongeren in aanraking kwam. Toen heb 
ik ook mijn man René leren kennen 

Na de middelbare school ging Sonja bij 
een groot administratiekantoor werken. “Ik 
kwam bij midden- en kleinbedrijven waar ik 
meewerkte aan de administratie. Naast mijn 
werk heb ik indertijd ook de nodige cursussen 
gevolgd. Na veel omzwervingen bij diverse 
bedrijven kwam ik er achter dat ik liever 
mensen aan wil sturen en vertellen hoe het 
werk uitgevoerd moet worden. Daarom sol-
liciteerde ik rond mijn dertigste als interim-
manager bij organisatie- en adviesbureau 
Ernst en Young.”

Mensen zelf laten veranderen 
“Daar heb ik zeven jaar gewerkt. Aanslui-
tend heb ik 15 jaar gewerkt bij een technisch 
uitzendbureau, eerst als controller, later als 
financieel directeur. Twee jaar geleden ben ik 
voor mijzelf begonnen. Als ik bij een bedrijf 
binnenkom, is er wat aan de hand. Mijn 
aanpak is dat ik dan niet veranderingen in 

de bedrijfsvoering ga opleggen. Ik vind het 
belangrijker om mensen te laten ontdek-
ken wat zij zélf kunnen veranderen. Bij veel 
bedrijven is het werk te weinig gestructureerd 
zodat als er iemand uitvalt, de organisatie als 
een kaartenhuis instort. Op dat moment word 
ik gevraagd. 
“Ik wil niet op de winkel komen passen maar 
ga ernaar op zoek hoe ik uit mensen haal 
wat erin zit, zodat zij zelf ontdekken hoe hun 
manier van werken verbeterd kan worden. 
Het mooiste is om onzekere mensen succesvol 
te laten werken en te laten zien dat ze meer 
kunnen dan ze altijd gedaan hebben. Dan 
kun je samen een businessplan maken en dat 
mensen zelf laten implementeren. Zo zorg 
je ervoor dat ze zich betrokken voelen en de 
manier van werken verbetert.”

Maak mensen bewust en 
problemen bespreekbaar
“Een moeilijk punt is machtsmisbruik in een 
organisatie. Dat er bijvoorbeeld dingen wor-
den achtergehouden om de zaak vast te laten 
lopen. Hoe ga je daarmee om? Belangrijk is 
om mensen bewust te maken van hun gedrag. 
Dat gedrag wordt vaak door onzekerheid 
veroorzaakt en door onbegrip voor elkaars 
werk. Ik probeer dan een brug te slaan tussen 
twee ogenschijnlijk verschillende afdelin-
gen zoals - een ‘rechtlijnige’ - ICT-afdeling 
en een commerciële afdeling. Maak voor 
beide duidelijk waar de schoen wringt, knip 
processen in stukjes zodat mensen verban-
den zien. Zo maak je ze weerbaar om dingen 
bespreekbaar te maken. Daarbij hoort ook dat 
je mensen erop wijst dat ze trouw aan zich-
zelf moeten blijven. Niet alleen in woorden 
maar ook in daden. Als je je echt niet kunt 

vinden in noodzakelijke veranderingen, moet 
je daarvan de consequenties aanvaarden en 
misschien zelfs ander werk zoeken.”

Prediker
“Mijn geloof, of hoe je het noemen wilt, mijn 
mensbeeld is dat alle mensen er mogen zijn. 
En dat je ook voor de ander moet zorgen. 
Zoals in Prediker zo mooi geschreven staat: 
Voor alles is een tijd; samen zijn, samen 
bidden én samen in de kerk zitten … Ik vind 
geloven zonder kerk best lastig. Nu zoek ik 
op een andere manier, zoals in de schoonheid 
van de natuur, houvast. Echt gelukkig word 
ik van dingen waarop ik wel invloed kan 
uitoefenen.”

Wij wensen Sonja samen met haar gezin veel 
tijd van gelukkig leven!

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 tijden 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 we 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. 

ds. Guus Fröberg 

Altijd ernaar op zoek hoe ik uit mensen haal wat erin zit …

U hebt ons aan elkaar gegeven

BE Beroep en ethiek
Sonja Timmermans

Zelfs in haar drukke bestaan met gezin, baan en vrijwilligerswerk - zoals penningmeester van het College van Kerkrentmeesters - weet 
Sonja Timmermans tijd te vinden om mee te werken aan de rubriek Beroep en ethiek. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat het haar 
na aan het hart ligt te vertellen hoe je dingen aan zou kunnen pakken.
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Volg ons ook op:

Gratis E-bikes testen

Meer dan 1000m2  fietsplezier onder 1 dak!

Professionele werkplaats

5 dagen per week geopend

Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
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staan wij tot uw beschikking met een 
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www.grevenstukschildersbedrijf.nl
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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
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Kopij inleveren uiterlijk 4 december. (12.00 
UUR	��EMAIL��ONSKERKBLAD CATHARIJNEKERK�NL��
Als u geen e-mail heeft, dan kunt u kopij 
brengen naar mevrouw T.C. Wolters, Voor-
STRAAT������(ET�NIEUWE�KERKBLAD�KOMT�UIT� 
op 17 december. Voor foto’s kunt u contact  
opnemen met Joost de Koning, telefoon 
�����	��������

Bedankt
We zijn verrast door de vele felicitaties en 
bloemen, die we ontvingen ter gelegenheid 
van ons 50-jarig huwelijk. Het gaf deze dag 
een extra feestelijk tintje! Hartelijk dank. 

Arij en Lineke Landman

Hartelijk bedankt voor de steun in de vorm 
van kaarten en telefoontjes, en de bloemen 
uit de kerk. Het is afwachten hoe de behande-
ling verder zal verlopen voor Jan.

Jan en Lidy Zoer

Voor de belangstelling en deelneming onder-
vonden tijdens haar verblijf in het Catharina 
Gasthuis en na het overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder Sari Pouwelse-de Jonge zeggen wij u 
hartelijk dank. 
Ook danken wij u voor alle kaarten, bloemen 
en lieve woorden die wij mochten ontvangen. 
Wij zijn dankbaar dat wij zoveel herinnerin-
gen aan haar met u hebben mogen delen. 
���JAAR�MOCHT�ONZE�MOEDER�ACTIEF�DEEL�UITMA-
ken van uw kerkgemeenschap. Ze zong graag 
en nam het vieren van de zondag letterlijk. 
Er zijn nog mensen, die haar kenden als 
“de engel van de Plantage”. Er zijn weinig 
momenten geweest dat zij niet betrokken was 
bij het kerkenwerk. Haar laatste vrijwilligers-
werk was sleuteldrager van haar zo geliefde 
Catharijnekerk waar ze samen met onze vader 
Bram een vaste plek had. 
Wij zijn dankbaar dat zij kon leven en dienen 
in uw kring. Namens haar geven wij u graag 
de beginregels van Psalm 100 mee: Juich de 
HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met 
vreugde, kom tot hem met jubelzang! 

Ineke, Peter en René Pouwelse

Het was overweldigend en hartverwarmend 
om na en tijdens de ziekte en overlijden van 
mijn man Kees Dedert, zoveel kaarten, app’jes 
en bloemen te mogen ontvangen. Vooral de 
bloemen die wij telkens bij de deur, in coro-
natijd, vanuit de kerk kregen. Het voelt fijn 
om bij zo’n geloofsgemeenschap te horen. Het 
was en is voor ons een grote steun. Hartelijk 
dank hiervoor!

Tilly en Silas Dedert
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A Agenda

Inleveren kopij

Bedankt

Bedankt

Onder voorbehoud
November
11  Het Gesprek, Sint-Catharijnekerk - 

20.00 uur; aanmelden bij W. Chr. 
-EYBOOM�����KC�� PLANET�NL

��� �(ET�+AMORGEL�EN�DE�KERK�� 
Sint-Catharijnekerk - 20.15 uur

19 Moderamen, consistorie - 19.45 uur
���+ERKENRAAD��KERKZAAL��������UUR
30 Een goed verhaal, Sjoel - 20.00 uur

December
3  Pastorale en Diaconale raad,  

Sjoel - 19.45 uur
9  Het Gesprek, Sint-Catharijnekerk - 

20.00 uur; aanmelden bij W. Chr. 
-EYBOOM�����KC�� PLANET�NL

13  Levende adventskalender,  
Sleepseweg 9 - 15.30 -17.00 uur aan-
MELDEN�BIJ�G�MORGENSTERN HETNET�NL� 
OF�����������

14  College van Kerkrentmeesters,  
consistorie - 19.45 uur

Hierbij wil ik jullie allen nog bedanken voor 
de bloemen die ik mocht ontvangen ter nage-
dachtenis aan ‘mijn moeder’ Sari Pouwelse.
Zij heeft heel veel voor mij betekend en ik 
mis haar nog dagelijks.

An Knipscheer

Met een paar honderd mails, apps, bloemen 
en kaarten heb ik dit als een warme douche 
ervaren. Corona is voor mij een ziekte waar-
van ik de regels altijd serieus heb proberen te 
nemen, maar wel met een bepaalde nuchter-
heid. Zelfs op het moment dat ik positief 
getest was, dacht ik “daar kom ik ook wel 
doorheen.” Echter verging mij dat gevoel al 
snel toen ik gedurende mijn ziekenhuisop-
name uiteindelijk op de IC-afdeling terecht 
kwam. Als dan de boodschap komt dat we 
met alles rekening moeten houden, besef je 
hoe nietig je bent en je leven in een paar 
dagen aardig op z’n kop kan staan.
!CHTERAF�KAN�IK�NA���DAGEN�OP�DE�)#�ZEGGEN�
dat de bal voor mij gelukkig weer snel de 
goede kant op rolde. Een wonder volgens de 
artsen. Zo ervaar ik dit ook. Nu ik weer thuis 
ben ga ik proberen de conditie weer op peil 
te krijgen.
Afsluitend wil ik een ieder oproepen om 
corona echt serieus te nemen. Blijf gezond en 
hopelijk snel tot ziens.

Daan van der Ent

* 23 april 1939  † 3 september 2020

Op 3 september 2020 overleed in Minster-
on-Sea (Isle of Sheppey; Kent; Engeland) op 
81-jarige leeftijd Alan Rayfield.  
In de jaren zeventig ontstond een uitwisse-
ling tussen de Hervormde Gemeente Brielle 
en de Holy Trinity Church in Queenborough 
op Isle of Sheppey. Met Pinksteren reisde een 
groep uit Brielle af naar Queenborough. In 
het daarop volgende jaar bracht een groep 
uit Queenborough een bezoek aan Brielle. Zo 
ging dat, jaar in jaar uit. In de jaren negentig 
werden de contacten tussen de kerken verbro-
ken. Persoonlijke contacten bleven tot op de 
dag van vandaag wél bestaan.
In de Holy Trinity Church was Alan negen 
jaar kerkrentmeester. Vanaf het begin was hij 
betrokken bij de kerkelijke uitwisseling met 
Brielle. Alan en zijn echtgenote Joan hebben 
aan die uitwisseling vele langdurige vriend-
schappen overgehouden.
De begrafenis van Alan was op 23 september. 
De dienst van Woord en Gebed werd gehou-
den in de Trinity Church. Als verbondenheid 
met de Brielse kerk werd de ‘Brielse kaars’ 
ontstoken. Een kaars die in het verleden 
tijdens een uitwisseling werd aangeboden. 
Vanwege de corona-maatregelen mocht de 
kerkdienst alleen door de naaste  familieleden 
worden bijgewoond.

Martin Kamerling, Corry de Prieëlle 

In Memoriam 
Alan Rayfield
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