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M Meditatie
ds. Janneke Herweijer

Een overstap maken ...
Zaterdag 20 juni was de overstapdienst. Acht kinderen ontvingen 
tijdens de dienst een rugzak met bagage. Uit elke periode in hun nog 
korte leven kregen ze een voorwerp mee: een speen, bellenblaas, een 
zaklamp en een boek voor straks in de brugklas. De zaklamp zal goed 
van pas kunnen komen als ze straks deelnemen aan de activiteiten 
van de jeugdkerk. De rugzakjes zagen er ‘supercool’ uit en vielen in 
de smaak bij de minivolwassenen, zoals Emma van de jeugdkerk hen 
noemde. 
Onwillekeurig moest ik denken aan de overstap, die onze middel-
ste maakte van kindernevendienst  naar tienerkerk een aantal jaren 
geleden. Ook hij kreeg een rugzak mee en een Bijbel. Die Bijbel trof ik 
laatst aan bij mij in de boekenkast. Ik stond er mee in mijn handen en 
dacht: dit is eigenlijk niet de plaats voor deze Bijbel, hier bij mij in de 
kast. Tussen al die andere Bijbels en kinderbijbels in verschillende ta-
len. Toch heb ik hem nog maar even laten staan. Ik weet namelijk niet 
wat er op zijn studentenkamer mee zal gebeuren. Ergens zoekraken, of 
verdwijnen tussen oud papier.   
Op de avond van de overstap ontvang ik een appje van mijn zoon: 
heb je voor mij misschien een Bijbel? Wanneer ik hem vraag, waar-
voor hij de Bijbel nodig heeft, appt hij terug: om te lezen. Dat lijkt me 
helemaal de bedoeling van de Bijbel die hij destijds gekregen heeft. Ik 
ben aangenaam verrast en dat heeft hij meteen feilloos door. 
Net als andere ouders worstel ik soms met de (on)gelovigheid van onze 
kinderen. Met verve heb ik ze de verhalen voorgelezen uit de kinder-
bijbel. Door mijn werk als geestelijk verzorger gingen ze vaak mee als 
ik dienst had in het verpleeghuis of in het ziekenhuis. Als kind vonden 
ze dat leuk. Eenmaal op de middelbare school hadden ze vooral andere 
interesses. Soms waren er de gesprekken naar aanleiding van de lessen 
levensbeschouwing, waar onze jongste nogal van onder de indruk 
was. Het zijn herinneringen, die ik koester. En soms komt er toch 
onverwachts iets op van wat eerder gezaaid is.
De kinderen die afscheid hebben genomen gaan een nieuwe fase in. 
Naar de jeugdkerk en naar de middelbare school. Op weg naar volwas-
senheid. Ze maken een overstap, zoals er meer overstapmomenten 
zullen volgen, die in de kerk niet allemaal duidelijk gemarkeerd zijn. 
De stap om het huis uit te gaan en op kamers te gaan wonen bijvoor-
beeld. Om te gaan samenwonen of te trouwen. In gesprekken met 
oudere gemeenteleden komen vaak weer andere overgangsmomenten 
ter sprake: het verlies van een partner, de stap om te verhuizen naar 
een woonzorgcentrum.
Elke nieuwe stap is een uitdaging of kan spannend zijn. Onzekerheid 
over wat je te wachten staat in de nieuwe situatie en nieuwsgierigheid 
wisselen elkaar vaak af. Soms ook angst en zorg voor de toekomst 
of het besef dat de stap naar een woonzorgcentrum de laatste stap 
is. Maar de minivolwassenen in de kerk hebben duidelijk zin in de 
volgende stap. 
In de Bijbel ontvangen mensen in dergelijke overgangssituaties vaak 
de zegen. Vader Izaäk geeft aan het eind van zijn leven Jakob de 
zegen mee. Jakob zegent aan het eind van zijn leven de beide zonen 
van Jozef en ook Jozef zelf. De zegen wordt doorgegeven en voor hen 
ontstaat er na de dood van hun vader een nieuwe situatie. 
Ook voor de leerlingen van Jezus breekt een nieuwe fase aan wan-
neer Jezus hen erop uit stuurt om op eigen kracht het Koninkrijk van 
God te mogen verkondigen. Om net als Jezus mensen te genezen, 
en onreine geesten te mogen uitdrijven. Jezus stelt een grenzeloos 

groot vertrouwen in hen. Geen moment komt de vraag op of ze er wel 
geschikt voor zijn. De toerusting hebben ze namelijk al ontvangen in 
de tijd dat ze met Hem meeliepen, Hem volgden, luisterden naar Zijn 
woorden en zagen wat Hij deed. Ze krijgen het vertrouwen: je kunt 
het, ga op weg! Dat is wat ook de ouders tijdens de overstapdienst 
aan hun kinderen meegaven in hun goede wensen: vertrouwen. We 
hebben vertrouwen in je, bij deze nieuwe stap, die je zet, op weg naar 
volwassenheid. Aan het einde van de dienst kregen ze de bekende 
woorden van de zegen mee. Soms wordt de reiszegen van Sint Patrick 
uit gesproken als mensen op reis gaan:

De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten
en om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder je om je op te vangen
wanneer je dreigt te vallen.
De Heer zij in je om je te troosten in verdriet.
Hij omgeve je als een beschermende muur
wanneer anderen over je heen dreigen te vallen.
De Heer zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene jou God, vandaag, morgen en in eeuwigheid. 

Als u op reis gaat, een goede reis gewenst en ook als u thuisblijft, een 
goede, zegenrijke zomer.
Met een hartelijke groet!
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NL uit het 
nieuwe Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk
De eerste woorden in ons liedboek zijn uit 
Psalm 92: 2-3
Het is goed de Heer te loven, uw naam te 
bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde en in 
de nacht van uw trouw.

Daarom zingen we al eeuwen op allerlei 
tonen Gods lof.
Maar toen kwam er een gemeen virus en 
ontdekte men dat je met zingen een ander 
kunt besmetten. Wie had kunnen denken dat 
er een moment zou komen waarop de lofzang 
in de kerk verstomt?
Zolang de cantorij de te zingen liederen voor 
ons opnam konden we thuis in elk geval nog 
fijn meezingen. Maar ook hun stemmen zijn 
verstomd in afwachting van meer duidelijk-
heid over wat nog wel mogelijk is. In de 
dienst van 1 juni improviseerde de organist 
bij lied 681. Een Pinksterlied.

Mijn ogen dwaalden naar het gedicht dat 
daar onder staat, toegeschreven aan Aurelius 
Augustinus.

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
Ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.

Van dezelfde schrijver staan nog meer gebe-
den en overdenkingen in het liedboek.
Bijvoorbeeld op pagina 1351:

Op de plaats waar ik was,
wanneer zocht ik U daar?
En U stond gewoon vóór me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
laat staan U!

Het liedboek staat vol met prachtige gebe-
den. Geloofsgetuigenissen van eeuwen terug, 
maar ook van hedendaagse schrijvers. Als we 
niet meer mogen zingen, laten we dan het 
liedboek maar vaker ter hand nemen en de 
liederen en gebeden lezen.
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Op pagina 1355 staat het prachtige gebed 
toegeschreven aan Franciscus van Assisi.

Heer maak van mij een instrument van 
uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld 
is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht 
is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling 
is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar het duister 
is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven 
niet dat ik getroost word, maar dat ik 
troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik 
begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik 
liefheb,

want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig 
leven.

Sjoerd Zwaan schreef:

Hoor mij God, als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet, U kent de vragen
die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie tegen de dag van 
morgen.
Versterk in mij het geloof dat ik mijn weg 
niet alleen ga.
Troost mij met uw aanwezigheid,
nu en in de dagen die komen.

In de Sint-Catharijnekerk is tot en met  
5 september een expositie te zien van Barbara 
Schouten-Versluis. De opening is verricht 
door Gijs Versluis, de (trotse) vader van de 
kunstenares. De Culturele Commissie Sint- 
Catharijne heeft de expositie georganiseerd.

Expositie

En Reinhold Niebuhr:

God, geef me kalmte om te aanvaarden 
wat ik niet kan veranderen;
Moed om te veranderen wat ik kan ver-
anderen;
Wijsheid om tussen deze twee onderscheid 
te maken.

Keltische zegenbede.

Het zij je vergund 
in je levensavond te oogsten
wat je hebt gezaaid.
Dat velen mogen putten
uit de wijsheid waarin je bent gegroeid.
Dat je ouderdom je niet bedrukt
met angst en zorgen, maar een voorproef 
is
van de eeuwige vrijheid die op je wacht.

Trudy Morgenstern

 

 

 

 

 

 



 

‘Er hangt iets onheilspellends in de lucht, 
iets dat doet denken aan een naderende 
storm’. Vol zorg voor de toekomst opent het 
Gereformeerde weekblad Woord en Geest het 
nieuwe jaar 1938. En terecht. Europa is volop 
in beroering. In Duitsland worden kritische 
voorgangers van de Lutherse en Evangelische 
kerken het zwijgen opgelegd en in concentra-
tiekampen opgesloten. Joden worden steeds 
meer beknot in hun vrijheden met als diep-
tepunt dat jaar de Kristalnacht in november. 
Oorlog dreigt als Duitsland grensgebieden 
waar Duitsers wonen opeist. De Sudetenregio 
in Tsjecho-Slowakije bijvoorbeeld. De Vol-
kenbond is niet bij machte de zaak op te los-
sen. Dat doet de Engelse gezant Chamberlain 
die op een haastige conferentie in München 
het zwakke Tsjecho-Slowakije opoffert voor 
de wereldvrede. Hij vliegt terug naar Londen 
en bovenaan de vliegtuigtrap zwaait hij met 
de overeenkomst: ‘Vrede in onze tijd’. ‘Met 
zegen gekroond’, kopt het gereformeerde dag-
blad De Standaard.
In eigen land wordt volop, met woorden 
weliswaar, strijd geleverd over het (Joodse) 
vluchtelingenvraagstuk, antisemitisme, 
calvinisme en rassenbewustzijn, lidmaatschap 
van kerk en tegelijkertijd ook van de NSB. Er 
zijn ook twee vrolijke lichtpuntjes dat jaar 
waardoor het Nederlandse volk even één en 
solidair is: de geboorte van prinses Beatrix en 
de viering van het veertigjarig jubileum van 
koningin Wilhelmina.
Maar onzekerheid en onbehagen voeren de 
boventoon. Wat staat ons te wachten. Blijft 
het wel vrede en als er toch oorlog komt, 
kunnen wij dan neutraal blijven? Bovendien 
worstelt de economie nog met de crisis van 
’29 en zijn er ook nog eens opstanden in het 
verre Oost-Indië.
Gelukkig is er een vastberaden premier die 
weet hoe hij het Nederlandse volk door deze 
onzekere tijden moet loodsen. In een lange 
toespraak legt hij het volk uit hoe het zit met 
die dreigende situatie in Europa en wat er 
moet gebeuren. Louis Rademakers vat zijn rede 
samen in een gedicht (in de spelling van ’38):

Een storm gaat over ’t Lant
De waghter van den toren
Laat ons sijn noodseijn horen:
Een storm gaat over ’t Lant.

Treedt allen tsaem naar voren,
Staakt onderlinge strijt
Die tlant aan parten splijt
Treedt allen tsaem naar voren.

Tsij ouderdom opf jeught
Tsij kleen of groot en maghtig
Sijt allen nu eendraghtlik
Tsij ouderdom opf jeught.

Een ieghlijk breng sijn offer
Een ieglijk draegh sijn deel
Sij ’t weinigh ofte veel
Een ieghlijk breng sijn offer.

So rijst de dagh na naght
So moet het al beghinnen
So willen wij het winnen
God geve ons de kraght.

Hoe anders begint voor ons dit 2020. Vol 
grote verwachtingen bij jong en oud, rijk en 
niet zo rijk. Het lijkt in de verste verte niet op 
1938 maar meer op het jaar 2000 waarover 
Geert Mak in zijn laatste boek Grote Ver-
wachtingen schrijft ‘Het begon grandioos, 
de start één groot triomfeest’. Zo beginnen 
wij ook op 1 januari aan een nieuwjaar met 
veel festivals en vakanties, verbouwingen en 
nieuwe spulletjes in het vooruitzicht. Het zit 
immers op alle fronten mee. Ons Nederland 
heeft een begrotingsoverschot, de werkeloos-
heid is historisch laag en dus ons consumen-

tenvertrouwen hemelhoog. Ja ons wacht, 
weten we, een fantastisch jaar. We blaken 
van zelfvertrouwen en optimisme. Proost! 
Er is meer vuurwerk en champagne als ooit 
te voren. ‘Het kan allemaal niet op’ kopt de 
Telegraaf. En dat klopt. 
Maar tien weken later vallen we half maart 
hard op de grond. Er wordt keihard aan de 
noodrem getrokken. Nederland, Europa, nee 
de hele wereld staat ineens stil. De eerste les 
van de chaostheorie, kleine afwijkingen kun-
nen grote onvoorspelbare gevolgen hebben, 
zoals een vleugelslag van een vlinder die kan 
uitgroeien tot een orkaan aan de andere kant 
van de wereld, wordt wereldwijd bewezen. 
Maar dat terzijde.
Verbijsterd kijken we elke avond naar het 
coronajournaal. We luisteren naar onze 
minister-president die ons bezweert geen 
handen meer te schudden, binnen te blij-
ven, goed op elkaar te letten. Niets is meer 
vanzelfsprekend. Lockdown en anderhalve-
meter-samenleving zijn het nieuwe normaal. 
Gelukkig hebben we, net als toen in die 
onzekere periode voor de Grote Oorlog een 
premier die ons als een echte hopman door 
deze moeilijke tijd loodst. 

We gaan, horen we in een overdenking van 
dominee Herweijer, als eertijds het volk Israël 
door een woestijn. Een corona-woestijn. En 
onderweg komen we oases tegen. Buren die 
omzien naar elkaar, kleinkinderen die brieven 
schrijven naar oma’s en opa’s. Die op hun 
beurt leren skypen en facetimen. Maar mij 
doet het eerder denken aan die mobilisatietijd 
van net voor de oorlog. Zeker dit jaar waarin 
de bevrijding wordt herdacht. 
En ja hoor, nu de eerste schrik van de 
corona-crisis voorbij is, komen ze langs. De 
profeten die weten hoe het verder moet als 
het virus lam is gelegd. In nagenoeg alle 
praatprogramma’s zitten ze aan tafel met hun 
stokpaardjes onder de arm. ‘Nu onze kans 
pakken’ betogen ze, ‘om even de maatschap-
pij anders in te richten’. 
Ik haal mijn schouders op en pik liever mijn 
dagelijkse broodkruimel uit www. broodkrui-
mels.nl.
Zoals vandaag uit Micha 6: Wees rechtvaar-
dig, bewijs liefde, leef nederig. Wat een rake 
opdracht voor nu en morgen.

Grote verwachtingen

K Kerkkronkels
Theun Klein
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Het zou dit jaar de vijfde keer worden dat de 
Diaconale raad een lunch organiseert voor 
mensen die thuis alleen aan tafel zitten. 
Samen eten is gezellig en daarom werd er in 
2016 voor de eerste keer in de kerk een lunch 
gehouden voor alle Briellenaren die wel eens 
met een ander aan tafel wilden zitten. Dat 
werd gedaan in de landelijke Week tegen de 
Eenzaamheid die in september valt. Omdat 
het een groot succes bleek, werd het jaarlijks 
herhaald.
In verband met de organisatie van de herfst-
maaltijd was het handiger om de actie wat 
eerder, in juni, te laten plaatsvinden. Er werd 
niet meer gesproken over eenzaamheid maar 
het werd een ‘ontmoetingslunch’. Maar dit 
jaar kregen we te maken met een pandemie 
die ontmoeten onwenselijk maakte. 
Er werd besloten om toch aan de mensen te 
denken die juist door het coronavirus extra 

vaak alleen thuis moesten blijven. Dit jaar 
werd het dus een ‘We-vergeten-je-niet’ lunch. 
Een mooi initiatief van de organisatoren. 
Namens alle zeventig ontvangers van de 

lunch die aan huis werd bezorgd: hartelijk 
dank! Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 
bij elkaar aanschuiven in de kerk.

Trudy Morgenstern

Een thuis bezorgde lunch

Melding vacatures (pastoraal werk) 
Voor het nieuwe seizoen zijn we nog drin-
gend op zoek naar een wijkouderling voor 
de binnenstad. 
Voor de wijk Ommeloop-Plantage en 
Kleine Goote zijn we nog op zoek naar een 
contactpersoon. 
In het bijzonder voor de jeugd zijn we nog 
op zoek naar een nieuwe jeugd-ouderling.
Kunt u ons helpen of wilt u meer weten 
over wat dit vrijwilligerswerk inhoudt? 
Meldt u zich dan bij één van de ambtsdra-
gers. Alvast hartelijke dank! 

Toelichting bij de collecten
De komende zondagen komen we niet bij u 
met het collectezakje langs. Aan het einde 
van de dienst is er bij de uitgang één collecte, 
die wordt verdeeld in opbrengst voor de 
eredienst, diaconie en onderhoud.
Als u één 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.

Pauluskerk 
Al vijf jaar lang steunen we het werk van de 
Pauluskerk in Rotterdam met een jaarlijkse 
collecte. De Pauluskerk biedt een vangnet 
voor de meest kwetsbare mensen in de stad. 

Zij ‘helpen waar geen andere helper is’ en zijn 
daarmee voor veel mensen een noodverband. 
Zo nodig verwijzen ze door naar hulp- en 
zorgorganisaties en andere instellingen in 
Rotterdam of elders.
In november van dit jaar neemt ds. Dick 
Couvée na 12 jaar afscheid. De vacature zal 
worden ingevuld door ds. Ranfar Kouwijzer. 
In de dienst van 12 juli collecteren we voor 
het diaconale werk van de Pauluskerk.

Alfabetisering Ghana 
Ghana is een overwegend christelijk land, 
maar in het droge noorden vormen christenen 
een minderheid. Daarom is het belangrijk dat 
kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis heb-
ben, maar ook investeren in de dialoog tussen 
christenen en moslims. Met steun van Kerk in 

Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, 
kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor 
op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetise-
ringscursussen waarbij zowel volwassenen als 
jongeren leren lezen aan de hand van teksten 
uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans 
op werk en daarmee neveninkomsten, naast 
de landbouw. De kerk investeert bovendien 
in werkgelegenheid voor jongeren. Op 2 au-
gustus, tijdens de dienst van Schrift en Tafel 
(onder voorbehoud) collecteren we voor de 
kerk in Ghana. Meer informatie:   
www.kerkinactie.nl/kerknoordghana 

Kerk in Rwanda 
Op 16 augustus collecteren we voor hoop, 
hulp en verzoening in Rwanda.
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft 
bijzondere aandacht voor jongeren, armen 
en slachtoffers van de genocide. De kerk 
betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven 
en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook 
krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen 
in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, 
armoede en geweld, en krijgen ze training om 
hun talenten te versterken. De kerk biedt ook 
trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. 
Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan 
om hun levensomstandigheden te kunnen 
verbeteren. Voor daders en slachtoffers van 
de genocide organiseert de kerk zogenaamde 
‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar 
te kunnen samenleven. Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/kerkrwanda 

D van de
Diaconie
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Bijzonder afscheid ambtsdragers
Het was de eerste voltallige vergadering  
van de kerkenraad sinds het begin van de 
coronacrisis. Maar ook de laatste vergadering  
van vier ambtsdragers, want Grace van  
der Elst (ouderling binnenstad), Marjon  
Hogeweg (jeugdouderling), Tony Schram  
(notulist Diaconale en Pastorale raad ) en 
Theun Klein (voorzitter College van Kerkrent-
meesters) nemen afscheid. Daarom werden 
zij als dank voor hun inzet in de bloemetjes 
gezet. Zondag 23 augustus is de dienst beves-
tiging en afscheid ambtsdragers.

KM van de
Kerkrentmeesters

Solidariteitskas
De afgelopen maand vroegen we u per post of e-mail om een bijdrage 
voor de solidariteitskas. Uw reacties waren overweldigend. Maar liefst 
6100 euro (2019: 2400 euro) maakte u over. Wat een fantastische steun 
in de rug. Heel, héél hartelijk dank!

Kerkgebouw
De dakgoten van de kerk liggen er prima bij. Maar de zwaardere 
regenbuien van de laatste jaren zorgen, ondanks extra schoonmaak, 
regelmatig voor overlopende goten. Daarom worden er deze zomer in 
de goten grotere korven voor tak- en bladafval geplaatst. 
Ook wordt na de bouwvakvakantie een stuk buitenmuur hersteld en 
worden de deurtjes van de dakkapelletjes geschilderd.
Al deze werkzaamheden ‘op hoog niveau’ worden gefinancierd vanuit 
de Brimsubsidie (Subsidie instandhouding rijksmonumenten), zodat 
het Rijk de helft van de kosten betaalt. 

Orgel
De trompetklanken van het orgel klinken nog mooier als de trompet-
bekers worden verlengd, aldus onze organisten. Daar hangt natuurlijk 
een prijskaartje aan. De Vrienden van de Sint-Catharijnekerk tastten in 
de buidel. Dank, ook namens alle orgelliefhebbers, voor jullie gene-
reuze bijdrage!

Consistorie
De consistorie krijgt deze zomer een opknapbeurt. Het behang, dat er 
al meer dan tweeëntwintig jaar opzit en de gordijnen en vitrage, die 
er net zo lang hangen, worden vernieuwd. Ook de vloer wordt gelakt 
zodat we weer een fris ogende vergader- en ontmoetingsruimte heb-
ben in de kerk.

Rommelmarkt
Ook onze Rommelmarkt De Coppelstock aan het eind van de Cop-
pelstockstraat ging half maart dicht. Dat blijft voorlopig zo, want nog 
afgezien van de leeftijd van onze medewerkers is de ruimte gewoon te 
krap om onderling voldoende afstand te kunnen houden. Dit houdt in 
dat u ook de komende tijd nog geen materialen kunt aanbieden.

Toeristenbezoek
Begin juni zijn we weer begonnen met het ontvangen van toeristen. 
In de kerk is een looproute langs onze kerkschatten uitgezet en op 
afspraak kan ook de toren worden beklommen. Er kwamen al heel wat 

bezoekers langs. En hoewel we nog niet op de aantallen van 2019 zit-
ten hebben we na twee weken alweer vierhonderd euro verdiend.
Nu nog is de kerk open van woensdag tot en met zaterdag tijdens de 
middaguren. Vanaf 1 juli gaan de deuren open van maandag tot en 
met zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur. 
 
Zalencentrum
Nagenoeg de hele inventaris van het Zalencentrum werd opgeruimd. 
Wat nog overbleef waren tafels en stoelen die niemand wilde. Nie-
mand? Toch wel. De Stichting Hoop voor Albanië zamelt materialen in 
voor één van de armste landen van Europa. We konden ze blij maken 
met tien tafels en tachtig stoelen. Half juni kwam een vrachtwagen 
langs voor het meubilair.
Ook het prachtige wandkleed dat jarenlang de ontmoetingsruimte 
sierde, krijgt een nieuwe bestemming. De dames van Crea-doe maken 
er kussentjes van die u te zijner tijd in de kerk tegenkomt.

Wat we bijeen brachten
In het tweede kwartaal ontvingen we, alleen de eerste weken van 
maart in de collectezak voor
de eredienst  183 euro; 
het onderhoud  111 euro. 

Ook kregen we een anonieme gift van drieënzestig euro te verdelen 
tussen eredienst, onderhoud en diaconie. Hartelijk dank daarvoor.
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Beroepingswerk
De kerkenraad heeft de eerste stappen gezet 
om een nieuwe predikant te kunnen beroe-
pen.
Het College van Kerkrentmeesters heeft een 
solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij het 
Classicale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken (CCBB). Het CCBB beoordeelt 
op basis van de Meerjarenbegroting PGB (die 
loopt tot en met 2027) of de financiële situ-
atie van onze gemeente op termijn voldoende 
is om een nieuwe predikant te kunnen 
betalen.
De kerkenraad heeft vervolgens bij het Breed 
Moderamen (BM) van de classis toestemming 
gevraagd om de beroepingsprocedure te mo-
gen starten. Het BM neemt uiteindelijk zijn 
besluit op basis van de afgegeven verklaring 
van het CCBB.
Vooruitlopend op de besluitvorming van 
het BM is door de kerkenraad een beroe-
pingscommissie ingesteld. De volgende 
personen hebben zich bereid verklaard zit-
ting te nemen in de beroepingscommissie: 
mevrouw  Annette Schot (diaken), mevrouw 
Kine Schuurman (ouderling-kerkrentmeester) 
en de heren Jelle-Jan Holwerda (ouderling), 
Wim Klip (gemeentelid) en Arjan Monteny 
(gemeentelid).
Het is verplicht de beroepingsprocedure te  
laten begeleiden door een consulent. Ds. 
Harry Doornbos heeft zich bereid verklaard 
deze taak op zich te nemen.
Essentiele documenten bij het beroepen zijn 
het beleidsplan en de profielschets. Het Be-
leidsplan 2020-2024 was door de kerkenraad 
‘voorlopig’ vastgesteld. Na het ‘horen’ van 
de gemeente middels een gemeenteberaad 
‘op afstand’ is het beleidsplan nu defini-
tief vastgesteld. De profielschets van onze 
gemeente en de te beroepen predikant is door 
de werkgroep Profielschets aangeleverd en 
door de kerkenraad vastgesteld. Nu beleids-
plan en profielschets zijn vastgesteld, zullen 
deze documenten verzonden worden naar 

het Team Mobiliteit van de PKN in Utrecht, 
gecombineerd met het aanvragen van een ad-
vies met beroepbare en voor Brielle passende 
predikanten.
Op enig moment zal ook de gemeente worden 
uitgenodigd om namen bij de beroepings-
commissie in te dienen.

Ambulant predikant
De contractperiode van onze ambulant predi-
kant ds. Janneke Herweijer loopt tot 15 juli. 
In overleg met ds. Herweijer heeft de kerken-
raad besloten haar contract te verlengen voor 
de periode van 15 juli tot 15 oktober met een 
weektaak van 8 uur.

Interim-predikant
De contractperiode van onze interim- 
predikant ds. Johan van Holten loopt tot  
1 augustus. In overleg met ds. Van Holten 
heeft de kerkenraad besloten het contract niet 
te verlengen; dit in overeenstemming met 
zijn opdracht om de gemeente te begeleiden 
naar de opstart van het beroepingswerk.

Communicatieplan
Eén van de voornemens uit het Beleidsplan 
PGB 2020-2024 is het realiseren van een 
communicatieplan met als doel tot meer 
verbinding te komen binnen de kerk en naar 
buiten. In aansluiting op het beleidsplan 
heeft het moderamen een Communicatieplan 
Protestantse Gemeente Brielle 2020-2024 
‘Open Venster’ opgesteld. Dit conceptplan is 
voorgelegd aan de kerkenraad en zal na het 
zomerreces verder in behandeling worden 
genomen.

Samenstelling kerkenraad
Aan het eind van dit seizoen nemen me-
vrouw Grace van der Elst, de heer Theun 
Klein en mevrouw Tony Schram afscheid van 
de kerkenraad. De heer Klein wordt als voor-
zitter van het College van Kerkrentmeesters 
opgevolgd door de heer Ronald de Ridder. 

Mevrouw Schram wordt als notulist van 
de Diaconale en Pastorale Raad opgevolgd 
door mevrouw Annemarie Hordijk. Mevrouw 
Marjon Hogeweg is, op eigen verzoek wegens 
verhuizing uit de gemeente, per 1 juli door de 
kerkenraad ontheven uit het ambt van jeugd  
ouderling. Mevrouw Jacqueline Groenewe-
gen, die als gevolg van buitengewone drukte 
op haar werk tijdelijk teruggetreden was uit 
de kerkenraad, heeft haar taken als ouderling 
weer opgepakt.
De Diaconale en Pastorale raad kent nog 
steeds drie vacatures: twee ouderlingen en 
het secretariaat. De kerkenraad doet hierbij 
dan ook nogmaals een oproep aan gemeen-
teleden te overwegen om een ambt of taak in 
onze gemeente te gaan bekleden.

Afsluitende kerkenraadsvergadering
Donderdag 25 juni was de laatste, afsluitende, 
kerkenraadsvergadering van dit seizoen in 
de kerkzaal van de Sint-Catharijnekerk. Een 
bijzondere bijeenkomst onder bijzondere 
omstandigheden.
De laatste keer dat de kerkenraad bij elkaar 
was geweest, was in februari. De verga-
deringen van maart, april, en mei konden 
vanwege de coronacrisis geen doorgang 
vinden. Gedurende de afgelopen periode was 
het moderamen dan ook door de kerkenraad 
gemandateerd om de noodzakelijke beslui-
ten te kunnen nemen. Aan het eind van de 
bijeenkomst werd afscheid genomen van de 
vertrekkende ambtsdragers.

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 ac-
tuele informatie ook de website in de gaten: 
www.catharijnekerk.nl.

Willem Delwel

KR uit de
Kerkenraad

Tot en met 28 september kunt u elke 
maandag vanaf 20.15 uur genieten van een 
orgelconcert in de Sint-Catharijnekerk. De 
Culturele Commissie Sint-Catharijne is blij 
dat de concerten, na overleg met de gemeente 
Brielle, doorgang kunnen vinden. De kerk is 
ingericht op basis van de anderhalve-meter-
richtlijn.
De toegang is acht euro, met vriendenpas 
 zeven euro, inclusief koffie of thee bij bin-

nenkomst. Er is een uitgebreid programma-
boekje beschikbaar met informatie over het 
orgel en deelnemende organisten. 

Ook dit seizoen zullen vanaf maandag  
13 juli om 19.00 uur de klanken van de 
beiaard in de Brielse toren te horen zijn. 
Het laatste concert op 31 augustus begint 
om 21.30 uur. Op de luisterplaats voor het 
Merulahuis tegenover de toren wordt een 

beperkt aantal stoelen klaargezet. Ook voor 
de beiaardconcertserie is er een programma-
boekje uitgebracht. 

De veertiendaagse zaterdagmiddagconcerten 
beginnen om 16.00 uur en vinden plaats in 
de maanden juli, augustus en september. Het 
eerstvolgende concert is op 18 juli.  
Kijk voor meer informatie over alle concerten 
op www.catharijnekerk.nl.

Orgel- en beiaardconcerten
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Vanaf 5 juli is het dan zover: na drieënhalve 
maand internetdiensten, kunnen we ook weer 
kerkdiensten vieren met de gemeente aanwe-
zig. Een mooi moment waar veel mensen al 
lang naar uitkijken. 

We kunnen blij en trots terugkijken hoe de 
afgelopen periode met veel creativiteit en 
doorzettingsvermogen vormgegeven is aan de 
internetdiensten. De internetdiensten werden 
ook zeer goed beluisterd. Gemiddeld 200-300 
luisteraars per week. Een mooi resultaat en 
tevens blijk van waardering voor iedereen die 
hieraan meewerkt.

Maar er gaat natuurlijk niets boven een vie-
ring met de gemeente fysiek aanwezig in de 
kerk. Het bleef voor predikant en lector toch 
onwezenlijk om voor een lege kerk te spre-
ken. En dan de organist, die moet spelen zon-
der dat er gezongen wordt. Dat laatste blijft 
voorlopig nog even zo. Helaas is gemeente-
zang ook vanaf 1 juli nog niet toegestaan 
omdat dit een verhoogd risico vormt.

5 juli wordt het nog niet als vanouds 
Helaas zijn er nog veel beperkingen. Daarover 
meer in het stukje anderhalvemeterkerk hier-
onder: waar moet ik rekening mee houden?’ 
Leest u dat vooral goed door vóórdat u naar 
de kerkdienst komt.
Ondanks alle beperkingen, zijn we verheugd 
met deze eerste stap om op zondag weer sa-
men te kunnen komen en de eredienst samen 
te kunnen vieren. 

Anderhalvemeterkerk: 
waar moet ik rekening mee houden?
Zoals al aangegeven geldt er een aantal 
beperkingen. Het zijn natuurlijk grotendeels 
dezelfde bepalingen, welke ook voor andere 

bijeenkomsten gelden. Toch zijn er ook een 
aantal zaken specifiek voor kerkdiensten en 
zelfs voor ons kerkgebouw. De belangrijkste 
zaken volgen hieronder.

Wie mogen er komen?
Het kerkgebouw is heringericht om te 
voldoen aan anderhalve meter onderlinge 
afstand. Er kunnen maximaal 110 gemeente-
leden aanwezig zijn. Dit betekent dat we gaan 
werken op uitnodiging. Op 5 juli worden de 
gemeenteleden uit wijk 1 (met postcode 3231) 
uitgenodigd. De gemeenteleden uit wijk 2 
(met postcode 3232 en overige postcodes) 
beluisteren de dienst nog thuis via inter-
net. De week erna is het andersom. Wijk 2 
wordt uitgenodigd en wijk 1 blijft thuis. De 
week daarop, weer als op 5 juli, enzovoort, 
enzovoort. Hiermee voorkomen we dat we 
bezoekers moeten teleurstellen omdat de kerk 
vol zit.

In de eerste weken zullen we ervaring opdoen 
met deze werkwijze, om te kunnen bepalen of 
en wanneer we dat willen aanpassen. 
Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft bij symp-
tomen die kunnen wijzen op een corona-
besmetting, zoals koorts, neusverkoudheid, 
keelpijn en benauwdheid. Bij binnenkomst 
vragen we u ter controle naar uw gezondheid. 
Daarnaast adviseren we ook mensen in de 
risicogroepen (dat zijn degenen met een 
zwakke gezondheid en/of mensen boven de 
70 jaar) om nog thuis te blijven. Dit klinkt 
misschien niet gastvrij, maar we willen met 
nadruk stellen dat dit niet zo is bedoeld. Het 
is een advies uit zorg over uw gezondheid, 
conform de landelijke richtlijnen welke we 
willen en moeten uitvoeren.

Andere aandachtspunten
s��5�WORDT�VERZOCHT�BIJ�BINNENKOMST�UW�

handen te desinfecteren. Spullen hiervoor 
zijn aanwezig in de kerk. Een mondkapje is 
niet nodig.

s��"IJ�BINNENKOMST�WORDT�UW�NAAM�GEVRAAGD�
en genoteerd. Registratie van de aanwe-
zigen is verplicht om bij een onverhoopte 
uitbraak van het virus, contact onderzoek 
te kunnen doen. Na verloop van twee 
maanden wordt deze registratie vernietigd.

s��0ER�PERSOON�KRIJGT�U�EEN�LITURGIE�UITGEREIKT�
s��5�VOLGT�OP�AANWIJZING�VAN�DE�KOSTER�DE�

aangegeven looproute naar de stoelen. Deze 
staan in een andere opstelling, richting het 
orgel. Alleen gezinsleden (leden uit één 
huishouden) mogen naast elkaar plaatsne-
men.

s��5�NEEMT�UW�JAS�MEE�NAAR�DE�ZITPLAATS�
s��!LLEEN�HET�INVALIDENTOILET�KAN�GEBRUIKT�

worden.
s��4IJDENS�DE�DIENST�IS�ER�GEEN�COLLECTE��%R�IS�

één collecte aan de uitgang waarvan de 
opbrengst wordt verdeeld in kerk, diaconie 
en onderhoud.

s��:INGEN��GEMEENTEZANG	�IS�NIET�TOEGESTAAN��
spreken en responderen wel.

s��.A�DE�DIENST�IS�ER�GEEN�KOFlE�OF�THEEDRIN-
ken. Op aanwijzing van de koster verlaat u 
de kerk.

We weten het: het klinkt allemaal niet zo 
sympathiek. Het is dan ook met een diepe 
zucht, dat we dit allemaal opschrijven. 
 Corona is helaas nog niet voorbij. Laten we 
met elkaar hopen en bidden dat er spoedig 
meer mogelijk wordt.

Rienk Koopmans,
voorzitter Kerkenraad

Hervatting kerkdiensten in de Sint-Catharijnekerk



D bij de
Diensten

In de komende weken lezen we volgens het 
rooster nog steeds verder uit onder andere het 
Evangelie naar Matteüs.

Op de zondagen waarop ik voorga zijn dat de 
volgende teksten:
19 juli   Matteüs 13 vers 24 - 34
2 augustus Matteüs 14 vers 13 - 21
23 augustus Matteüs 16 vers 21 - 27
6 september Matteüs 18 vers 1 - 20

Dus weer de zo vaak gelezen en gehoorde 
teksten.
Gaat dat niet vervelen?
Ik denk aan de joodse gewoonte om jaar op 
jaar de Tora, Genesis tot en met Deuterono-
mium, rond te lezen. Na de laatste woorden 
van Deuteronomium begint men in dezelfde 
samenkomst weer met Genesis 1 vers 1.
Waarom? Omdat je er nooit genoeg van 
krijgt. Nooit denken dat je het nu zo langza-
merhand wel weet. De Tora blijft een nooit 
opdrogende bron van leven.
Je raakt er nooit mee uitgeleerd. Wie denkt 
dat het nu wel genoeg is, de dorst naar 
kennis nu wel voldoende gelest is, die loopt 

kans zelf te verdrogen. Dit in tegenstelling 
tot de mens die volgens Psalm 1 geplant is 
aan waterstromen, groeit en tot bloei komt. 
Vruchtbaar leven!
Zo herhalen ook wij elk jaar weer de lezing 
uit de evangelieverhalen. Nee, ook bij Jezus 
raak je nooit uitgeleerd. Elke tekst over hem 
bergt talloze geheimen in zich. Gelijkenis-
sen plaatsen ons voor raadsels en uitdagende 
vragen. Nee, wacht nou maar met je snelle 
antwoorden. Het vragen houdt nooit op als 
het goed is. Juist wie denkt het helemaal te 
hebben begrepen, moet nog veel leren.
Ik zou dan ook niet meer kunnen preken, als 
ik niets meer te vragen en te overdenken had, 
zij het soms met de handen in het haar.
Maar dan valt er vervolgens gelukkig ook 
veel te vieren.
Tot zover dit minipreekje.

Rest mij nog te vertellen dat (onder voorbe-
houd) op 2 augustus een Dienst van Schrift 
en Tafel wordt gevierd en dat op 23 augustus 
afscheid en bevestiging van ambtsdragers zal 
plaatsvinden.

ds. Harry Doornbos
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Leesrooster
onder voorbehoud
Juli
12 juli Jesaja 55: 6-13
 Matteüs 13: 1-9, 18-23
19 juli  Jesaja 40: 12-25
 Matteüs 13: 24-34
26 juli 1 Koningen 3: 5-12
 Matteüs 13:44-52

Augustus
2 augustus  Nehemia 9: 15-20
 Matteüs 14: 13-21
9 augustus  Jona 2: 2-11
 Matteüs 14: 22-33
16 augustus Jesaja 56: 1-7
 Matteüs 15: 21-28
23 augustus Jesaja 51: 1-6
 Matteüs 16: 21-27
30 augustus Jeremia 7: 23-28
 Matteüs 17: 14-20

September
6 september Ezechiël 33: 7-11
 Matteüs 18: 1-20
13 september Exodus 32: 7-14
 Matteüs 18: 21-35

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

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

Grace van der Elst

Evangelie naar Matteüs

Vertrouwen
Bij het opruimen van het huis van mijn vader kwam ik dit bordje tegen.
Het hing boven het bed van mijn ouders en later bij mijn vader in de gang bij de voordeur. Het 
ontroert mij. Zo je vertrouwen te stellen in den Here die hemel en aarde gemaakt heeft.

Tine Wolters

De eerste morgen



KD Kerkdiensten
Sint-Catharijnekerk

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

  Collecten

zondag 12 juli  4e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Pauluskerk
ds. Leo de Leeuw (Scheveningen) bewoners wijk 2 (postcode 3232 e.o.*) Onderhoud

zondag 19 juli 5e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  bewoners wijk 1 (postcode 3231) Onderhoud

zondag 26 juli 6e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Len Lafeber (Zoetermeer) bewoners wijk 2 (postcode 3232 e.o.) Onderhoud

zondag 2 augustus 7e zondag van de zomer Kerk in Actie
10.00 uur liturgische kleur is groen Onderhoud
ds. Harry Doornbos dienst van Schrift en Tafel (onder voorbehoud)
 bewoners wijk 1 (postcode 3231)

zondag 9 augustus 8e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Jan-Willem Doff (Rotterdam) bewoners wijk 2 (postcode 3232 e.o.) Onderhoud

zondag 16 augustus 9e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Janneke Herweijer bewoners wijk 1 (postcode 3231) Onderhoud

zondag 23 augustus 10e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen  Kerk in Actie
ds. Harry Doornbos Bevestiging en afscheid ambtsdragers Onderhoud
 bewoners wijk 2 (postcode 3232 e.o.)

zondag 30 augustus 11e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Annabell Magdeburg-de Jong bewoners wijk 1 (postcode 3231) Onderhoud
(Hellevoetsluis)

zondag 6 september 12e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Harry Doornbos bewoners wijk 2 (postcode 3232 e.o.) Onderhoud

* e.o. staat voor: en overige postcodes in de omgeving, inclusief 3237 (Vierpolders)
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J van de
Jeugd

Vier de zomer

Kliederen mag in deze gekke tijd

Kinderen op reis naar nieuwe fase 

De zomer staat weer voor de deur. Een ideale 
tijd om te onthaasten en te reflecteren. Met 
deze speelse bundel Vier de zomer kun je je 
uitleven. Ga deze zomer in met 14 korte over-
denkingen op bijbelgedeelten en een ruime 
variatie aan originele reflectie en verwer-
kingsopdrachten. Niet alleen voor creatieve-
lingen, maar voor iedereen die bereid is om 
eens iets nieuws te proberen.

Leesrooster
Knip, teken, plak en schilder in dit boekje en 
denk op een andere manier na over bijbeltek-
sten. Er zijn 14 overdenkingen opgenomen, 
dus je kunt het boekje ook gebruiken als 
leesrooster voor in je vakantie. De verras-
sende opdrachten komen onder andere uit het 
boek Ongewone momenten met de Bijbel. Je 
bepaalt zelf hoe je de creatieve verwerking 
invult, en met wat voor materialen je aan 
de gang gaat (of niet :)). Denk na over de 
verschillende bijbelquotes en de overdenkin-
gen en vind rust en vernieuwing. Het boekje 
is ingeklapt te gebruiken en door te bladeren, 
maar het kan ook helemaal uitgevouwen 
worden tot een langgerekte afbeelding. Het 
papieren bandje om het boekje heen zorgt 
ervoor dat alles mooi bij elkaar blijft als je 
het meeneemt.

Vakantie
Het boekje is ideaal voor in je vakantietas. De 
sfeer van de illustraties alleen al brengt je in 
een vakantiestemming, dus of je nu ver weg 
gaat deze vakantie, of dichtbij huis blijft, met 
dit originele zigzagboekje vier je sowieso de 
zomer!
Te bestellen via https://shop.bijbelgenoot-
schap.nl/product/vier-de-zomer/

Op zaterdag 20 juni kwamen we in de Sint-Catharijnekerk bij elkaar voor de overstapdienst: 
acht kinderen en hun ouders, samen met de leiding van de kindernevendienst en de tienerkerk. 
Het thema van de dienst was ‘wijs op reis’ Jezus stuurde de leerlingen ‘op reis’ en gaf ze goede 
adviezen en ook de kinderen gaan ‘op reis’, een nieuwe fase in. De kinderen kregen een rug-
zakje van Jeanette. In de rugzak zaten verschillende voorwerpen: uit elke fase van hun leven 
één. Ze werden enthousiast verwelkomd door Emma van de jeugdkerk als minivolwassenen. 
Ione sprak een gebed uit en ook twee moeders leverden een bijdrage aan de dienst. Het was een 
mooie dienst, al was het ‘anders dan anders’. 

Janneke Herweijer 

Kliederkerk ZOMER is een handreiking voor 
(kliederkerk)families om in deze gekke tijd 
thuis aan de slag te gaan met het bijbelver-
haal over de schepping.

Wat gaan we door een gekke tijd met de 
maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken.
In deze tijd worden we geconfronteerd met 
gebrokenheid en onze eigen kwetsbaarheid. 
Waar en wie is God in deze situatie? In de 
bijbel wordt verteld dat Hij de Schepper is 
die aan het begin staat van het leven en de 
wereld mooi gemaakt heeft. Iets om vast te 
houden, juist nu.
Kliederkerk ZOMER is een handreiking voor 
(kliederkerk)families om thuis aan de slag te 
gaan met het bijbelverhaal over de schepping. 
Het is bedoeld om jong en oud te helpen 

samen tijd door te brengen, het verhaal te 
ontdekken en in gesprek te gaan met elkaar 
en met God. Als je al eens een kliederkerk 
deed rond het scheppingsverhaal, dan is dit 
boekje een mooie aanvulling en verdieping. 

Het Kliederkerk ZOMERboek bestellen? Kijk 
op  https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/
kliederkerk-zomerboek-ook-voor-jou/
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Als wij tegenwoordig op reis gaan, 
zoeken we meestal de route op onze 
mobiel. Zelfs als we lopen of fietsen! In 
de tijd van de bijbel keken mensen naar 
de stand van de zon. Opgaande zon is 
het oosten, ondergaande zon het westen. 
Sinds de twaalfde eeuw maken reizigers 
gebruik van het kompas. De wijzer van 
een kompas wijst altijd naar het noorden. 
Maak, om dat ook uit te vinden, nu zelf 
een kompas! 
Daarvoor heb je nodig: een naald, een 
platte kurk, een magneet en een kom 

water. Eerst moet je de naald magnetisch 
maken. Dat doe je door ongeveer dertig 
keer over de magneet te wrijven. Let op 
dat je steeds in dezelfde richting wrijft! 
Als je geen magneet hebt, kun je ook 
een wollen trui gebruiken. Leg daarna de 
kurk in de kom met water met de naald 
bovenop de kurk. Als het goed is, zal de 
kurk nu gaan draaien met de naald. 
Om te weten welk uiteinde van de naald 
naar het noorden wijst, moet je naar de 
zon kijken rond twaalf uur ’s middags. De 
punt die dan richting de zon wijst, wijst 

naar het zuiden. De andere kant wijst 
naar het noorden.
En dan, welke richting je ook gaat deze 
zomer, we wensen je een fijne vakantie 
toe! 

Bron: Samenleesbijbel

Een wegwijzer

In het bijbelboek Nehemia in het Oude Testament staat het verhaal over de Israëliet Nehemia. 
Hij woont en werkt in Susa bij de Perzische koning Artaxerxes I, die regeerde van 465 tot 
aan zijn dood in 424 voor Christus. Daar moest Nehemia wijn schenken en voorproeven voor 
de koning. Zo test hij of de wijn niet vergiftigd is want door vergiftigde wijn kan de koning 
vermoord worden.
In het bijbelboek Ezra voor het boek Nehemia, wordt verteld dat priester Ezra naar Jeruzalem 
reist als de tempel weer is opgebouwd. Maar de muren van de stad liggen nog steeds in puin. 
Nehemia hoort daarover van zijn familie. De stad is nog niet opgebouwd en de mensen hebben 
het zwaar. Daar wordt Nehemia heel verdrietig van.

Toen ik (Nehemia) bij de koning was schonk ik wijn voor hem in. De 
koning zag dat ik erg verdrietig was. Hij zei: ‘Wat zie je er slecht uit! 
Je bent toch niet ziek? Of heb je veel zorgen?’ Ik schrok heel erg en 
zei: ‘Koning, ik wens u een lang leven toe! Ik voel mij slecht omdat 
ik mij zorgen maak om de stad waar mijn voorouders begraven zijn. 
Die stad is verwoest en de poorten zijn verbrand.’ De koning zei: ‘Wat 
wil je mij vragen?’ Toen vroeg ik in stilte om hulp aan de God van de 
hemel en zei: ‘Als u het goedvindt en als u mij de juiste persoon vindt, 

wilt u mij dan naar het gebied Juda sturen? Dan ga ik daar Jeruzalem 
weer opbouwen.’ De koning zei: ‘Hoe lang gaat je reis duren, Nehemia, 
en wanneer kom je terug?’ Ik vertelde hem hoe lang ik weg zou zijn. 
Toen zei de koning dat ik mocht gaan. Hij gaf mij brieven voor de 
bestuurders van de provincie Trans-Eufraat en een brief voor Asaf, de 
koninklijke houthandelaar. En een brief waarin de koning hem vraagt 
om hout voor de deuren in de poorten van de tempel, de stadsmuur en 
mijn eigen huis. Het was duidelijk dat God mij hielp. 

Ik kwam in Jeruzalem aan. Ik had niemand verteld dat ik de muren 
van Jeruzalem weer wilde opbouwen. Alleen God wist ervan want hij 
had mij die opdracht zelf gegeven.
Toen ik drie dagen in Jeruzalem was ging ik ’s nachts met een paar 
mannen op pad. De mannen gingen lopen, ikzelf reed op een ezel. Ik 

wilde zelf zien hoe erg de muren en de poorten verwoest waren. Ik 
ging via de Dalpoort en de Slangenbron naar de Mestpoort. Daarna 
reed ik door naar de Bronpoort en de Koningsvijver. Daar kon mijn 
ezel niet verder. Daarom klom ik zelf door het Kidron-dal omhoog om 
de muur goed te kunnen bekijken, Daarna ging ik weer terug

Niemand van de Judeeërs wist waar ik die nacht naartoe was gegaan. 
Ik had het aan niemand verteld. Niet aan de priesters en de bestuur-
ders van de stad, niet aan de inwoners, en zelfs niet aan de mensen 
die mij zouden helpen.
Maar nu zei ik tegen alle Judeeërs: ‘Jullie zien hoe slecht het met ons 
gaat. Jeruzalem is verwoest en de poorten zijn platgebrand. Laten 

we de muren weer opbouwen. Het is een schande als we er niets aan 
doen!’ Ik vertelde hun ook hoe mijn God mij geholpen had en wat de 
koning tegen mij gezegd had.
Toen zeiden de Judeeërs: ‘Ja, we moeten de muren weer opbouwen. 
Laten we meteen beginnen.’ En ze gingen hard aan het werk.

Nehemia gaat naar Jeruzalem

Nehemia spreekt met de koning 

Nehemia komt in Jeruzalem 

De Judeeërs gaan de muren repareren  
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In het boek Lekenpraat worden teksten uit de 
Bijbel tegen het licht gehouden. Auteurs An-
nemiek Schrijver en Hein Stufkens bevragen 
elkaar in een spannende briefwisseling over 
wat zij vandaag kunnen met teksten waarvan 
ze in eerste instantie denken: wat moet ik 
ermee of: waar gáát dit over? 

Theoloog en presentator Jos van Oord schreef 
een recensie.
Bijbels worden nogal eens willekeurig uit-
gedeeld. In hotelkamers bijvoorbeeld. Maar 
werkt dat eigenlijk wel? Zoals ooit die oude 
verhalen in gesprek met elkaar ontstaan 
zijn, zo zou ook de uitleg daarvan het best 
in dialoog of in groepsverband tot recht 
komen. Pas dan ontdek je dat de tekst veel 
kleuren heeft of heel verschillend gelezen kan 
worden. Niemand heeft de waarheid in pacht. 
Samen weet je meer. Ik merk dat weer bij het 
lezen van het boek ‘Lekenpraat’ van presen-
tator Annemiek Schrijver en leraar, dichter, 
auteur Hein Stufkens.
Deze twee kunnen het goed, in gesprek zijn 
met elkaar, elkaar bevragend, docerend, en 
tussendoor bovendien hun eigen levensver-
haal vertellend. Of in ieder geval dat wat je 
zelf meemaakt tegen de tekst aanleggen of 
zelfs ín de tekst.
Bij het lezen dacht ik steeds ‘Ja, zo is het 
bedoeld.’ De Bijbelse verhalen zijn gelegen-
heidsteksten, bedoeld voor mensen in die 
dagen, en zo mag je dus ook op zoek gaan 
naar wat ze je hier en nu te zeggen hebben. 
Laat je geest maar werken. Dit duo lukt dat. 

Geen tekst te moeilijk of te zwaar of het kan 
worden ‘ingekleurd’ door eigen ervaringen. 
Ze ‘strelen’ een tekst en dan ontstaat er open 
veld tussen tekst en lezer, waarin alles mo-
gelijk is. Een vrije interpretatie die jou op dit 
moment troost, prikkelt of uitdaagt.

Zo komt er bij die bekende (maar ook 
onduidelijke) tekst van Paulus ‘Daarom is 
mij, opdat ik me niet te zeer zou verheffen, 
een doorn in het vlees gegeven….’ een zee 
van verhalen los. We weten niet precies wat 
Paulus daar bedoelde. Maar is dat belangrijk? 
De tekst prikkelt de geest van de gespreks-
partners. Annemiek werpt Hein toe dat zij 
de eigen doorn niet goed kan vinden. Of het 
moet haar migraine zijn, of haar ongeduld.
Het valt Annemiek wel op dat die doorn bij 
Paulus aanwezig is ‘omdat ik me niet te zeer 
zou verheffen’. Wat betekent dat nou? Hein 
gaat ook op de vraag in door te actualiseren: 
Wat is mijn doorn? Hij staat stil bij zijn scha-
duwkanten als koppigheid en mateloosheid 
en, zegt hij: ‘Ik ben ook niet fulltime mijn 
broeders hoeder.’ 
We zijn inderdaad geen heiligen. Daarom 
hebben we onszelf te accepteren. En dan kan 
je zwakheid een bijzondere bron van kracht 
worden.
Zo’n dialoog over die oude Paulustekst vind 
ik spannend. Heerlijk om zo open en ontvan-
kelijk naar deze tekst te kijken en je eigen 
verhaal daarin mee te nemen. De woorden 
gaan dan leven. Wordt vlees in jou.
Zo komen de meeste verrassende teksten 
langs. Annemiek stelt bijvoorbeeld de tekst 
uit Johannes (4:17) aan de orde: ‘ik heb geen 
man.’ Annemiek vertelt over haar relaties 
en doet een pleidooi voor een rijk en divers 
liefdesleven. We zijn elkaars eigendom niet. 
Hein voegt er zijn ervaringen aan toe en ziet 
om zich heen dat liefde zo snel gepaard gaat 
met angst. Voorbij de angst mogen we elkaar 
in de ruimte zetten.

Wilt u nog een paar teksten weten die aan 
de orde komen? Deze bijvoorbeeld uit Jesaja: 
Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, 
breek uit in gejubel en juich, gij die geen 
weeën gekend hebt want de kinderen der 
eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der 
gehuwde’. Lees maar wat Annemiek en Hein 
daar over delen. En deze: ’En na het vuur het 
suizen van een zachte koelte’… Zo mooi wat 
beiden daarover zeggen.

Twee wijze mensen aan het woord. Luiste-
rend, bevragend. Met levenswijsheid, maar 
ook met wijsheid uit spirituele en Bijbelse 
bronnen. Het is daarom minder ‘lekenpraat’ 
– de titel van het boek. De ondertitel doet 
de inhoud meer recht: verkwikkende teksten 
uit de Bijbel. Ja, dat is het. Een verkwikkend 
bad. Heerlijk om met deze twee ‘leken’ (zal 
wel beetje ironisch ondertoontje zijn) in dit 
bubbelbad ervaringen uit te wisselen over 
oeroude teksten. Je komt er als wedergebo-
rene uit.

Lekenpraat in spannende briefwisseling

Verwondering over hemelse wijsheid en aards geluk
De Verwondering is een magazine over alles 
dat het leven waardevol maakt. De Verwon-
dering bevat aanstekelijke reis- en natuur-
reportages, poëzie, sfeervolle fotografie, 
gedichten en teksten om over na te denken, 
interviews, reportages, columns en achter-
grondverhalen vol spiritualiteit en zingeving. 
Maar ook recepten, een wandeling en boe-
ken-, cd- en tv-tips.
 Managing Editor Saskia de Jong: ‘De 
Verwondering laat zien wat mensen raakt, 

beweegt en bezielt. Een aanrader voor 
iedereen die het leven als ontdekkingsreis 
ziet en daarbij wil putten uit nieuwe en oude 
wijsheden.’

De Verwondering verschijnt vier keer per 
jaar: in de lente, zomer, herfst en winter. Elke 
editie krijgt zijn eigen thema.
Hoofdredacteur is Annemiek Schrijver, 
presentatrice van het televisieprogramma ‘De 
Verwondering’.



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

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis

Vakgarage 
Wolters B.V. 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!



17

Na wat omzwervingen nu op mijn plek
Annette is geboren en getogen op Urk. Na de middelbare school ging 
zij op haar achttiende naar de Hotelschool in Zwolle. Om vervolgens 
stage te lopen in verschillende hotels in Den Haag. 
Annette: “Ik heb uiteindelijk zes jaar in Den Haag gewoond en ge-
werkt. Na mijn stageperiode heb ik gewerkt in wat nu Boutique Hotel 
Corona heet, tegenover het Binnenhof. Na verloop van tijd ben ik op 
zoek gegaan naar ander werk omdat een baan in de horeca je op den 
duur opbreekt. Altijd onregelmatige werktijden en werken als anderen 
vrij zijn. Ik ben toen als receptioniste bij een bank in Den Haag begon-
nen. In die periode heb ik ook mijn man leren kennen. Hij is geboren 
en getogen in Brielle. Ik was inmiddels op de marketingafdeling van 
Bureau Veritas (certificeringsbureau) gaan werken. Daar organiseerde 
ik allerlei evenementen met veel contacten met mensen uit heel ver-
schillende beroepsgroepen. 
“In die tijd lunchte ik elke twee tot drie weken met een vriendinnen-
clubje. Een van die vriendinnen ging samen met een kantoorgenoot 
voor zichzelf beginnen als letselschadeadvocaat. Zij zochten iemand 
die de administratieve kant op wilde zetten. Aangezien ik het door 
allerlei fusies op mijn werk niet meer naar mijn zin had, besloot ik 
in 2006 die uitdaging aan te gaan om samen met hen het nieuwe 
kantoor te beginnen.”

Maatschappelijk ondernemen
“Dat was best een erg grote overgang. We moesten met z’n drieën 
uitvinden hoe de zaak vorm te geven. Nu, veertien jaar later, kun je 
wel zeggen dat het goed is gelukt want inmiddels werk ik met drie 
advocaten, een boekhoudkundig en juridisch medewerkster, een secre-
taresse en vijf studenten. Het coachen van deze rechtenstudenten is 
een belangrijk en leuk onderdeel van mijn taak. De studenten studeren 
aan de Erasmus Universiteit en solliciteren naar deze bijbaan voor een 
of twee dagen per week. Meestal blijven ze een of twee jaar bij ons 
kantoor. Het is ook een stukje maatschappelijk ondernemen waarbij 
het mes aan twee kanten kan snijden, want een van die studenten is 
nu als letselschadeadvocaat aan ons kantoor verbonden. Mijn taak is 
om alle werkzaamheden van ons kantoor te coördineren zodat onze 
advocaten elk moment over relevante informatie kunnen beschikken. 
De studenten werken alle stukken uit die nodig zijn voor het dossier 
van onze cliënten.
“Soms vind ik het ook wel lastig om de studenten opdrachten te 
geven die zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Het zijn jonge 
mensen van zo’n 20, 21 jaar en je merkt al gauw dat de een meer in 
zijn mars heeft dan de ander. Behalve dat ze de Nederlandse taal goed 
leren beheersen geef je ze een opstapje mee naar de maatschappij. 
Lang niet alle studenten komen in de advocatuur terecht omdat zo’n 
tachtig procent tijdens hun stage bij ons erachter komt dat ze voor de 
advocatuur niet geschikt zijn.”

Mens centraal
“Ondanks dat je eigenlijk alleen maar met het leed van andere mensen 
bezig bent, is mijn werk leuk en dynamisch. Je hebt met alle gele-
dingen in de maatschappij te maken, met alle gezindten, met jong en 
oud. Het gaat over gewelds- en zedenmisdrijven, medische fouten, 
overlijdensschaden, om een aantal voorbeelden te noemen. Afhan-
kelijk van de ernst van het letsel kan het mensen tien jaar van hun 
leven kosten om hun trauma te verwerken. Het is belangrijk dat je zelf 
afstand bewaart. Nu zelfs letterlijk én figuurlijk. Er zijn cliënten die 
heel optimistisch een proces ingaan en dan weet jij dat het behoorlijk 
kan tegenvallen. Maar ook zijn er cliënten die ons kantoor kreupel 
inkomen en na verloop van tijd toch bijna volledig herstellen. Veel 
verschillende omstandigheden bepalen de uiteindelijke hoogte van de 
letselschadevergoeding. Alle aspecten worden aan de hand van reken-
modellen meegewogen. 
“Het werken in de advocatuur is zeker in de huidige tijd niet zonder 
risico. Onmiskenbaar is dat advocaten bedreigingen ontvangen. En 
rechtszaken zijn openbaar, dus soms heb je met de pers te maken. 
Daar zijn we heel terughoudend in. We ontraden onze cliënten ook om 
contact te hebben met de pers. Voor mij is het logisch dat je in je werk 
je houdt aan de normen en waarden die je van huis uit hebt meege-
kregen. En je bovendien iedereen met respect behandelt, wat voor 
achtergrond die ook heeft. Daarin moet je groeien; in het begin kon ik 
wel eens onder de indruk zijn van iemands positie. En je moet leren 
om met het leed van de cliënten om te gaan. Het levensverhaal van 
anderen vormt je ook. Het maakt je soms wel bang omdat je weet hoe 
makkelijk het fout kan gaan in je leven. 
“Wanneer een proces naar tevredenheid is verlopen en cliënten 
dankbaar en blij zijn hoe het is gegaan, voel ik mij gelukkig en ga 
opgewekt weer naar huis.”

Jeannette Klein

Eigenlijk heb ik alleen maar met 
het leed van anderen te maken …

BE Beroep en ethiek
Annette Schot-Schudde

In de serie Beroep en ethiek zijn we deze keer op bezoek bij Annette Schot. We kennen haar als diaken van de Diaconale en Pastorale raad. 
In het dagelijks leven is zij getrouwd met Bram en moeder van twee zonen van 10 en 11 jaar. Vier dagen per week werkt zij als officema-
nager bij Mens Advocaten in Rotterdam, een kantoor gespecialiseerd in letselschade.
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Zeg het met
bloemen



 

Kopij inleveren uiterlijk 14 augustus. (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 27 augustus. Voor foto’s kunt u contact  
opnemen met Joost de Koning, telefoon 
(0181) 416043.

Tijdens mijn verblijf in het Buurtzorgpension 
Spijkenisse werd ik verrast door de vele kaar-
ten met lieve en bemoedigende woorden. Het 
deed mij goed dat zovelen meeleefden met 
mij. Ik ben u daar dankbaar voor. 

Janny de Vos-Emmerzaal 

Op 29 mei mocht ik een prachtig boeket 
in ontvangst nemen, namens de kerk, uit 
handen van de heer Meyboom. De aanleiding 
was dat het bijna zes weken geleden was dat 
mijn onvergetelijke Coen overleden is. Het 
kwam voor mij op een goed tijdstip waarop 
ik wel een lichtpunt kon gebruiken! 
Hartelijk dank; ik wil gelijk van de gelegen-
heid gebruik maken te bedanken voor alle 
medeleven tijdens Coen’s ziekte en na zijn 
overlijden op 22 april 2020. Het is overweldi-
gend geweest en voor mij een grote steun om 
in deze moeilijke periode verder te gaan.

Mieke Jansen-van der Hoek

Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk 
en de kaarten en telefoontjes ter gelegenheid 
van ons 60-jarig huwelijk. En ook voor steun 
in de moeilijke tijd die we achter de rug heb-
ben. Onze dank daarvoor.

Jan en Lidy Zoer

Het was overweldigend en hartverwarmend 
om na mijn ziekenhuisopname als gevolg 
van een ongelukkige val met de fiets zoveel 
kaarten, bloemen en telefoontjes te mogen 
ontvangen. En ook een mooie bos bloemen 
van de kerk. Hartelijk dank daarvoor, ook 
namens mijn man Bas en de kinderen. 

Ellie Monteny

Blij verrast ben ik met de prachtige bloemen 
van de kerk die ik op 5 juni mocht ontvan-
gen. Dank u wel hiervoor! Daar geniet ik heel 
erg van! 

Netty Roos-Folmer

Bij deze wil ik graag iedereen hartelijk bedan-
ken die mij heeft opgebeld. Voor de kaartjes 
en de mooie bos bloemen die ik vanuit de 
kerk mocht ontvangen na het overlijden van 
mijn schoonmoeder.

Joke van Rees

Bij deze wil ik een ieder bedanken die be-
langstelling heeft getoond na het overlijden 
van mijn man Thijs. Dank voor de bloemen 
die ik van de kerk heb ontvangen.

Anneke Smeets-van Adrighem

Hartelijk dank voor alle kaarten die wij ter 
gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk  moch-
ten ontvangen.

Onny en Freek Voskamp
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A Agenda

Inleveren kopij
voor kerkblad

Bedankt

Zaterdagmiddag orgelconcerten
Sint-Catharijnekerk -16.00 uur
18 juli Maarten Wilmink
25 juli Leo Hans Koornneef
15 augustus Rik Melissant
29 augustus Leo Hans Koornneef
 m.m.v. Da Lui Cantiamo
5 september Jan Hendrik Kamp orgel
 Ruud Bergamo saxofoon
12 september Vincent de Ridder

Maandagavond orgelconcerten 
Sint-Catharijnekerk - 20.15 uur
13 juli Bert den Hertog
 ’s-Gravenhage
20 juli Henco de Berg
 Zwijndrecht
27 juli Aart Bergwerff - Breda
3 augustus Sander van den Houten
  ’s-Gravenhage
10 augustus Bas de Vroome - Delft
17 augustus Geerten van de Wetering
 ’s-Gravenhage
24 augustus Arjen LeistraSchiedam
31 augustus Leendert Verduijn
 Bodegraven
7 september Jamie de Goei
 ‘s-Hertogenbosch
14 september Jan Pieter Lanooy
 Amsterdam
21 september Evan Bogerd
 Amsterdam
28 september Adriaan Hoek - Rotterdam

Beiaardconcerten
Sint-Catharijnekerk - 19.00 uur
13 juli Peter Bremer
20 juli Geert Bierling
27 juli Christiaan Winter
3 augustus Frans Haagen
10 augustus Jasper Stam
17 augustus Gijsbert Kok
24 augustus Roy Kroezen
31 augustus Peter Bremer (21.30 uur)
29 augustus Bruisend Brielle (zaterdag)



Tuincentrum

M. van den Berg
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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
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

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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