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Meditatie 
ds. Harry Doornbos

Eind 2016 werd mijn hulp ingeroepen door de kerk in Brielle. Bij-
na vijf jaar lang ben ik hier nu dus in Brielle werkzaam geweest. 
Eerst één dag, toen twee, toen drie, en sinds het vertrek van 
Tineke Flim bijna fulltime.
Ik heb het graag gedaan, er mooie jaren aan beleefd. En ik be-
schouw het als een mooie afsluiting van mijn predikantswerk in 
de jaren die hieraan voorafgingen.
Maar meer dan enkel afsluiting was het ook een periode, waarin 
ik nog verder heb kunnen gaan in mijn theologische ontwikke-
ling. Ik ben blijven studeren. Een mens is immers nooit te oud 
om te leren.
In deze vijf jaar heb ik vaak gesprekken gehad met gemeentele-
den, die ik niet gauw zal vergeten. Vooral in verband met levens-
bedreigende ziekte en overlijden. Situaties, waarin het er erg op 
aan kwam te luisteren en te onderkennen wat er tussen de regels 
door werd gezegd. En soms stond ik met de mond vol tanden 
en moest ik er het zwijgen toe doen. Ook dat kan overigens een 
manier van helpen zijn: deelnemen aan de sprakeloosheid van 
een ander.
Bij dat alles heb ik ook warmte terug ontvangen. Er waren 
momenten, waar ik nu nog enorm dankbaar voor ben. Zoals ik 
sowieso dankbaar ben voor het vertrouwen en de waardering, 
die ik kreeg. Het heeft mij gestimuleerd om ook hard te blijven 
werken aan kerkdiensten; soms geestelijk best vermoeiend, 
maar als het dan weer lukte er toch ook weer veel ‘plezier’ aan 
belevend.

Al lange tijd is de kerk bezig met veranderingsprocessen; zo ook 
in deze afgelopen jaren. Vragen te over en niet alleen organisa-
torisch. 
Ik heb het al vaker gezegd: God is voor velen in en buiten de kerk 
een grote vraag geworden. Zeker als het geloof in Hem gecon-
fronteerd wordt met wat er aan onheil in de wereld gebeurt en 
gedaan wordt. 
Kort geleden nog sprak ik iemand die ernstig ziek was en mij 
huilend over teleurstelling in God vertelde. En voor de zoveelste 
keer voelde ik mij uitgedaagd om hier werk van te maken. Nee, 
niet al te vlotte geloofsantwoorden gevend, maar zoekend naar 
andere, zo mogelijk betere geloofstaal. En af en toe heb ik het 
gevoel in de buurt van iets als een antwoord te komen. Daar was 
ik trouwens toch al veel mee bezig. 

Dus, ondanks mijn (hoge) leeftijd nog altijd niet te oud om te 
leren. Gewoon blijven studeren. Om hiervan een indruk te geven 
het volgende.
Ik heb gemerkt, dat de liederen, die mij het meeste aanspreken, 
vraagtekens in zich dragen. 
Neem bijvoorbeeld lied 324 in onze liedbundel: ‘Wat vrolijk over 
U geschreven staat’. Bijna nietsvermoedend zing je het uit volle 
borst mee. Maar dan plots die slotregel: Hoe dorsten wij te weten 
wie Gij zijt. Weten wij dat dan niet?
Goeie vraag, de Bijbel staat er op vele manieren vol mee. Mozes 
zat er mee, toen hij naar de farao moest gaan. Jakob worstelde er 
mee. De psalmen ook. Het volk Israël liep er bijna op stuk toen het 
besloot het toch maar te houden op voorhanden zijnde goden, 

die aan de gevoelens en gedachten van hen beantwoordden.

Nóg wat zinnen uit diverse liederen.
 Psalm 42: ‘Waar is God, die gij verwacht? God is ver, gij staat 
alleen.’ Degenen die dat spottend roepen, lijken het gelijk aan 
hun zijde te hebben. 
Lied 825: ‘De wereld is van Hem vervuld, die ‘t kennen gaat te 
boven.’ En ‘Hij die zozeer anders is dan al wat wij vereren.’ 
Lied 942: ‘Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? Mijn dagen 
zijn door twijfel overmand.’ 
Lied 943: ‘God gaat zijn ongekende gang. Hoe blind vanuit zich-
zelve is het menselijk gezicht.’
En nog een prachtige tekst in lied 811: ‘Zoals een moeder zorgt ...’ 
Ogenschijnlijk veel zekerheid in dit lied, maar dan tenslotte: ‘Nog 
weet ik niets van U, ooit zal ik U aanschouwen.’ 

Het is een kleine greep uit veel liederen, waarin twijfelen, niet 
weten, nadrukkelijk mee klinken.
Maar Johannes zegt toch aan het begin van zijn evangeliever-
haal, na de woorden ‘Niemand heeft ooit God gezien’, dat Jezus 
Hem heeft doen kennen?
Dat is waar, maar wat zijn wij daar wijzer van geworden? Dat 
God Liefde is?
Ach, om te weten wat Goddelijke Liefde is, daar heb ik een hele 
Bijbel voor nodig. Een bijbelles lang. En geconfronteerd met de 
realiteit van onze dagen blijft de vraag: kan Liefde werkelijk deze 
chaos aan? Hoe dan?

Zo neem ik vragenderwijs dankbaar afscheid.
Om zo nu en dan even terug te komen.

Moge de Eeuwige jullie zegenen en behoeden.

Bij het afscheid
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Zingen en bidden in huis en kerk

Uit het 
liedboek

Ga met  God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
Bij gevaar in bange tijden
Over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
In zijn liefde je bewaren
In de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Toen we in de kerk voor het eerst dit lied 
zongen sprak het mij aan. Ik vond het zo 
op mijzelf betrekking hebben. Mijn leven 
is de laatste dertig jaar zo veranderd. Het 
was niet altijd even makkelijk. Er waren 
veel dieptepunten; dan keek ik naar een 
tegeltje wat in mijn slaapkamer hangt 
dat gaat net als dit lied. Over dat God je 
draagt als het moeilijk wordt. Soms is God 
zo ver weg maar in zijn liefde zal hij je 
bewaren en bij je zijn.

 Betsy Klok

Sinds ons kerkblad de naam ‘Open Ven-
ster’ draagt is het de bedoeling dat de 
foto’s op de voorpagina een beeld van 
ons gemeentezijn tonen. Vanuit het open 
venster laten we zien waar we als kerk 
mee bezig zijn. Dat was de insteek van de 
kerkenraad. Dat kan bijvoorbeeld zijn de 
zorg voor mens, natuur of maatschappij.
De kerkenraad deed in het kerkblad een 
oproep aan iedereen om daaraan mee te 
werken door foto’s te sturen. Slechts een 
enkeling heeft daarop gereageerd.
Wel kwamen er reacties van mensen die 
de mooie foto’s van de kerk op de omslag 
misten.

Deze keer een herkenbare foto die geno-
men is vanuit de voordeur van de kerk, de 
stad in.

We hopen dat u nog eens met ons mee 
wilt denken hoe we met de voorpagina 
naar buiten kunnen treden en iets van 
onszelf kunnen laten zien aan de wereld 
om ons heen. U hoeft niet zelf een foto 
te maken want we hebben onze eigen 
fotograaf, Joost de Koning. Als u een 
suggestie hebt kan hij er zo mogelijk 
een foto van maken. Fotografeert u wel 
zelf dan ontvangen we graag uw foto, 
gemaakt met een camera, want foto’s van 

een telefoon hebben meestal een te klein 
bestand.

Geen nieuw informatieblad
Omdat we aan het begin staan van een 
hele periode met een nieuwe predikant, 
maar ook nog beperkingen in verband 
met covid-19 is er nu geen nieuw infor-
matieblad gemaakt. 

In dit kerkblad staat het kringenwerk dat 
op dit moment gepland is en waarvoor 
u zich kunt opgeven bij de genoemde 
contactpersonen.

Van de redactie

Voorpagina van het kerkblad
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Jaarthema 
2021/2022

Van U is de 
toekomst

Na een bijzonder jaar waarbij we helaas 
minder hebben kunnen organiseren zal op 
26 september de startzondag plaatsvinden. 

De plannen zijn gemaakt, echter is het nog 
onduidelijk of de regels dan wat versoepeld 

zijn. 

We moeten dus nog even afwachten of onze 
plannen ook doorgang kunnen vinden. 

Iedereen is in ieder geval van harte 
uitgenodigd om samen met elkaar het 

kerkelijk jaar te openen.

Tot 26 september! 

Emma, Joke, Teuni en Jeanette

september

zondag
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Kerkkronkel 
Theun Klein

De meeste meeuwen vliegen alleen 
maar heen en weer om eten te halen. 
Tussen de zee en een vissersboot en het 
strand. Vliegen is eten. Zo niet Jonathan 
Livingston Zeemeeuw. Hij hield van 
vliegen. Hij wist niet hoe het kwam, maar 
hoe hoger hij vloog, hoe langer hij met 
minder inspanning in de lucht kon blijven. 
Zijn glijvluchten eindigden niet met tra-
ditioneel uitgespreide zwemvliezen. Nee, 
als hij het water raakte trok hij zijn poten 
strak tegen het lichaam zodat hij een 
langgerekt zog door het water trok.
‘Waarom toch Jonnie’, vroeg zijn moeder. 
‘Waarom is het zo moeilijk om te doen 
als de anderen. Waarom laat je dat soort 
vliegen niet over aan pelikanen of alba-
trossen?’
‘Luister Jonathan’, zei zijn vader, ‘straks 
wordt het winter. Dan zijn er minder 
schepen en de vissen zwemmen dieper. 
Die vliegerij van jou is mooi, maar je moet 
vliegen om eten te halen. Leer nou maar 
hoe je aan vis komt. Anders overleef je 
de winter niet. Je bent nou al veer over 
been.’
Jonathan knikte gehoorzaam. De dagen 
erna probeerde hij zich als een echte zee-
meeuw te gedragen. Hij krijste en vocht 
met andere meeuwen om een ansjovisje. 
Maar het deed hem niks. Hij verlangde 
naar vliegen. 
Bij zonsopgang ging Jonathan al de lucht 
in. Van vijftienhonderd meter hoogte 
leken de vissersboten vlekjes in een effen 
blauwe zee. Hij sidderde van genot. Nog 
hoger en hoger vloog hij. Toen ineens 
trok hij zijn vleugels in en als een pijl 
uit de boog schoot hij op de zeespiegel 
af. Op twaalfhonderd meter was hij op 
topsnelheid. De wind werd een massieve 
muur van dreunend geluid die hem leek 
af te remmen. Hij vloog nu loodrecht naar 
beneden met een snelheid van minstens 
vierhonderdtachtig kilometer. Hij slikte 
even omdat hij zich realiseerde dat, als hij 
zijn vleugels zou spreiden, hij in ontelbare 
snippers zeemeeuw uiteengereten zou 
worden. Zijn duizelingwekkende snelheid 
was een sensatie en overspoelde hem 
met een gevoel van vreugde en macht. 
Op driehonderd meter begon hij zich 
op te trekken en klaar te maken voor de 
glijvlucht op het water. Als een meteoor 
tenslotte gleed hij in een wolk van veren 

en waterdruppels in de langste baan ooit 
over de zee.
Hij heeft het bereikt. Sneller en hoger dan 
elke andere zeemeeuw. Een groots mo-
ment. Het begin van een nieuw tijdperk 
waarin hij tot aan de hemel zal vliegen. 
Jaren van glanzende hoop en belofte 
wachten.
De meeuwen drentelen bij elkaar op het 
strand als Jonathan bij hen komt. Kenne-
lijk staan ze daar al een tijdje op hem te 
wachten. 
‘Jonathan Livingston Zeemeeuw. Schan-
de. Roekeloos en onverantwoordelijk 
gedrag dat tot niets leidt. Ga weg. Ga 
naar de Grijze Kliffen. Ver weg van onze 
meeuwengemeenschap. Leer daar dat wij 
vliegen om te eten. En eten om in leven 
te blijven.’
‘Maar vrienden, ik heb iets nieuws ont-
dekt. Duizenden jaren hebben we alleen 
maar achter vissen aangejakkerd. Maar ik 
heb ontdekt dat zomaar vliegen sensatio-
neel is. Steeds hoger, steeds sneller…’
Maar de meeuwen luisteren niet. Ze draai-
en hem allemaal en tegelijk de staart toe.

Zoals ook de publieke opinie van nu geen 
boodschap heeft aan de ruimtereizen van 
de drie Amerikaanse miljardairs. ‘Mega-
lomane egotrips, roept Greenpeace. ‘Een 

klap in het gezicht van miljarden mensen 
die het moeten doen zonder een behoor-
lijk loon, gezondheidszorg, onderwijs of 
vaccins,’ bromt OxfamNovib. 
De ruimtebestormers halen de schouders 
op. Zij maken zich een naam, vergaren 
roem en verwerven een reputatie die de 
eeuwen trotseert. Als eens de torenbou-
wers van Babel. 
Welaan aldus die torenbouwers, laten we 
tichelen maken en aan het bouwen slaan.
Welaan, aldus God, laat ons nederdalen 
om hun bouwwerk te zien.
Dat is natuurlijk ironie. Vanuit de hemel is 
de toren blijkbaar nauwelijks te zien. Niet 
veel meer dan een paar veldkeien, maar 
dat terzijde. 
Reiken naar de hemel. Het is ons niet 
vreemd. We kennen ze toch, de vliegende 
Hollander die over de wereldzeeën zwerft, 
de Duitse adelaar met zijn Deutschland, 
Deutschland űber alles, Engeland met 
Brittania rules the waves, Frankrijk met 
l’Europe, c’est moi en de VS met zijn Pax 
Americana voor Irak en Afghanistan. 
Reiken naar omhoog. Eén stapje  verder: 
hoogmoed. Komt doorgaans voor de val.

Jonathan Livingston Zeemeeuw brengt 
zijn dagen  door in eenzaamheid op de 
Grijze Kliffen. Tot hij een klein groepje 
meeuwen ontmoet. Die hem leren wat hij 
nog niet weet.  Volmaaktheid zit niet in 
het steeds hoger en hoger vliegen. Zoek 
het in jezelf. Zoek naar  genegenheid en 
liefde om te delen. Dan kan hij terugkeren 
naar de groep die hem verstootte. Om 
met hen te delen wat hij zelf had geleerd. 
Belangrijker dan oefenen in steeds hoger 
vliegen is hier op aarde oefenen in de 
liefde.

Noot
Van het verhaal van Jonathan Livingston 
Seagull, bedacht door de Amerikaanse pi-
loot Richard Bach, werd een film gemaakt.  
Deze film werd muzikaal omlijst door de 
bekende popzanger Neil Diamond  en is 
te zien op YouTube.

 

Jonathan
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Van de 
Diaconie

Verantwoording diaconale collecten 
en giften over tweede kwartaal 2021

Collecten voor eigen werk  €    836,61
Vrijwillige diaconale bijdragen 5.709,00
Werelddiaconaat 694,34
Binnenlands diaconaat 
(via gemeenteleden) 168,92
Binnenlands diaconaat 
(aanvulling door diaconie) 31,08
Noodhulp Libanon/Jordanië 235,02
Pinksterzending
(via gemeenteleden) 131,22
Pinksterzending
(aanvulling door diaconie) 68,78
KIA Jong Protestant  252,11
Missionair werk
(via gemeenteleden) 151,82
Missionair werk
(aanvulling door diaconie)  48,18
KIA Noodhulp vluchtelingen 248,63
Vastenactie 2021 
“Werken aan je toekomst” 195,00
Giften 355,00     
Totaal  €  9.125,71

Hartelijk dank aan een ieder voor de 
giften die de Diaconie in het 2e kwartaal 
2021 mocht ontvangen. In het 2e kwar-
taal hebben kerkdiensten plaatsgevon-
den met aanwezigheid van een beperkt 
aantal gemeenteleden. Naast de collecte 
ontvangsten in de kerk zijn er op de bank-
rekening van de Diaconie ook collectegel-
den ontvangen voor de diverse collec-
tedoelen. Aangezien er nog geen sprake 
is van volledig bezette diensten heeft de 
Diaconie besloten om eveneens voor het 
2e kwartaal de ontvangen collectegelden 
aan te vullen tot een bedrag van € 200,00, 
zodat dit in lijn ligt met wat vorig jaar 
gebruikelijk was qua ontvangsten.

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

Syrië 
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd 
hoe je de situatie op veel plekken in Syrië 
kunt omschrijven. En nog steeds probeert 
de kerk mensen zo goed en zo kwaad 
als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden 
en medicijnen uit en zoekt onderdak 

voor mensen zonder huis. Kerk in Actie 
steunt dit belangrijke werk en helpt de 
kerk moed te houden. Zodat ze, ook in 
deze zwarte tijden, een plek van hoop en 
herstel kan blijven. Meer dan 90 procent 
van de mensen in Syrië leeft onder de 
armoedegrens, voor meer dan de helft 
dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft 
een nieuw gezicht gekregen: van militair 
geweld naar een dramatische econo-
mische crisis. Er is nauwelijks aan eerste 
levensbehoeften te komen, laat staan aan 
bouwmaterialen. Toch is het herstel van 
kerken het enige wat perspectief biedt. 
Op 5 september collecteren we hier voor. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/
kerkensyrie 

Missionair werk
In de dienst van 12 september collecteren 
we voor missionair werk in Nederland. 
De Kliederkerk is inmiddels een begrip. 
Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 
‘gekliederd’: op een creatieve manier 
bijbelverhalen ontdekken, samen vieren 
en samen eten. Jong en oud, zoeker en 
kerkganger trekken hierbij samen op en 
leren van en met elkaar. Gezinnen met 
jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk 
(weer) in aanraking met de Bijbel en de 
kerk. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt de Kliederkerken zodat zij 
kunnen groeien als plekken van geloof, 
hoop en liefde voor jong en oud.
Meer informatie: www.kliederkerk.nl 

Vrede tussen Israël en Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen groei-
en gescheiden van elkaar op. Door het 
decennialange conflict in hun land is er 

veel onderlinge haat. Men leert elkaar 
te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in 
Actie steunt het Rosing Center, dat aan 
deze negatieve stereotypen een eind wil 
maken door Joodse en Palestijnse kin-
deren met elkaar in contact te brengen. 
In dit project wordt een Joodse school 
gekoppeld aan een Palestijnse school. 
Ze bezoeken elkaar in de klas en leren 
spelenderwijs over elkaars geschiedenis, 
tradities en identiteit. Een klein begin naar 
meer vrede. In de dienst van 26 septem-
ber collecteren we hiervoor. Informatie: 
www.kerkinactie.nl/israelpalestina 

Werelddiaconaat
In de dienst van Schrift en Tafel van 3 
oktober collecteren we voor het wereld-
diaconaat. De noordelijke provincies van 
Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. 
Het is er dus warm en droog en door de 
klimaatverandering wordt het er niet beter 
op. De woestijn rukt op en verdrijft boe-
renfamilies van hun grond. Veel dorps-
bewoners, zowel moslims als christenen, 
leven onder de armoedegrens. Onder 
leiding van de kerk trekken zij samen op 
in een project dat gericht is op duurzame 
landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer 
voedselzekerheid, maar ook voor een 
vreedzame samenleving.
De Lutherse Broederkerk werkt met alle 
inwoners van dit gebied aan een duurza-
me en stabiele toekomst. Met een land-
bouwprogramma werkt ze aan voedsel-
zekerheid. Daarnaast worden predikanten 
opgeleid om te werken aan een stabiele 
samenleving waarin verschillende religies 
in vrede samenleven. Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/kameroen 
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Even een bericht uit Naaldwijk. Nu ik 
dit schrijf, ben ik na drie weken vakantie 
begonnen aan mijn drie laatste weken 
als dominee van de Ontmoetingskerk 
in Naaldwijk. Op 29 augustus staat hier 
de afscheidsdienst gepland. Dat voelt 
vreemd, afscheid nemen van zoveel men-
sen, van een plek waar ik jaren gewoond 
en gewerkt heb, een plek die heel erg 
vertrouwd geworden is. Afscheid nemen 
valt mij niet mee.
Tegelijk kijk ik uit naar zondag 5 sep-
tember, een week na de afscheidsdienst, 
wanneer ik als predikant verbonden zal 
worden aan de Protestantse Gemeente 
Brielle. Een nieuwe start in een nieuwe 
situatie. Ik heb er zin in! Ik kijk er naar 
uit om samen met jullie als leden van 
de Protestantse Gemeente Brielle naar 
nieuwe wegen te zoeken om kerk te zijn 
in deze tijd. In het beleidsplan staat mooi 
verwoord dat jullie ‘vindplaats, vierplaats, 
leerplaats en werkplaats van nieuwe 
aarde’ willen zijn met allerlei plannen om 
daar samen handen en voeten aan te ge-
ven. Mooie woorden die vragen om een 
vervolg. Daarmee kunnen we aan de slag! 
Hoewel op 5 september het aantal men-
sen dat kan komen nog gemaximeerd zal 
zijn, hoop ik toch veel mensen te kunnen 
ontmoeten. Wees welkom! En natuurlijk 
ook op de zondagen daarna en bij andere 
activiteiten is er volop gelegenheid elkaar 

te treffen. Ik zal er vaak zijn!
Een dag na de verbintenis begint dan het 
‘gewone werk’. Daarin zal ik mijn weg 
moeten gaan vinden. Ik hoop komende 
tijd op een goede kennismaking met veel 
nieuwe mensen. Een deel van mijn tijd   
zal ik werken vanuit de Sjoel aan de Turf-
kade. Daar is een werkkamer beschikbaar. 
Een deel van het werk zal thuiswerken 
worden. Hoe zich dat precies gaat verde-
len, moet ik nog uitvinden. De eerste tijd 
zullen we nog niet in Brielle wonen. Op 1 
september krijgen wij de sleutel van ons 
huis in Brielle: Van Almondeweg 70. De 
planning is om half oktober daarnaartoe te 
verhuizen. Tot die tijd zal ik op en neer rei-
zen van Naaldwijk naar Brielle. Regelmatig 
zal ik te vinden zijn in de Sjoel en soms 

in ons nieuwe huis. Ik ben bereikbaar via 
mijn mobiele nummer 06-10724685 en 
via het e-mailadres dat ik heb gekregen: 
e.kok@protestantsegemeentebrielle.nl (wat 
veel letters achter @!).
Zondag 12 september krijg ik ongevraagd 
vrijaf van de kerkenraad. Op zaterdag 11 
september heeft de kerkenraad in nieuwe 
samenstelling een kick-off gepland. Mooi 
om op die manier met de kerkenraad 
kennis te maken. Maar volgens mij is die 
bezinningsdag niet de enige reden. Als 
gastvoorganger is op 12 september een 
oud-predikant van Brielle geboekt en het 
zou jammer zijn om die af te zeggen. 
In het voorjaar ben ik in het kader van 
mijn nascholing begonnen aan de oplei-
ding ‘Kerk naar buiten’ (de opvolger van 
wat hiervoor de ‘Missionaire specialisatie’ 
heette), een opleiding die goed aansluit 
bij de ambities van het beleidsplan. In 
september start het verdiepingsjaar van 
deze opleiding met een tweedaagse op 
16 en 17 september. De bedoeling van 
die opleiding is dat ik handvatten krijg 
die ons gaan helpen om meer ‘Kerk naar 
buiten’ te zijn. Ook de kerkenraad zal bij 
die opleiding betrokken worden op twee 
kerkenraadsdagen.
Op 26 september zal de startzondag zijn. 
Ook daarnaar kijk ik uit en hoop ik weer 
veel mensen te ontmoeten!

Eibert Kok

Groeten uit Naaldwijk

Wist u dat de Wereldwinkel (Voorstraat 73 te Brielle) alweer 21 
jaar geleden ontstaan is in de Catharijnekerk? Eén van de me-
dewerksters van het allereerste uur is nog altijd werkzaam in de 
Wereldwinkel. En mét haar zijn er nog eens zo’n veertig andere 
vrijwilligers, die allemaal voor 100 procent achter de doelstel-
lingen van de Wereldwinkel staan, namelijk het verkopen van 
fairtrade producten uit niet-westerse culturen zoals Zuid-Afrika, 
Zimbabwe, Zuid-Amerika, Thailand en Indonesië. 
Fairtrade wil zeggen dat de producten worden gemaakt met res-
pect voor mens en milieu in een goede leef- en werkomgeving. 
De producenten ontvangen een eerlijke prijs, zodat de ‘makers’ 
ervan een menswaardig bestaan kunnen opbouwen voor hun 
gezin.
Om goed aan te kunnen sluiten op de wensen van onze klanten 
gaan een aantal vrijwilligers minstens één keer per maand naar 
het inkoopcentrum van fairtrade producten in Culemborg. Zij 
kopen daar bij de importeurs prachtige artikelen om uw huis of 
tuin mee aan te kleden, zoals handgemaakte beelden van me-
taal, aardewerk en natuursteen, maar ook gebruiksvoorwerpen 
zoals schalen en bekers met kunstige beschildering, (boodschap-
pen)tassen van allerlei materialen, sjaals, sieraden. Teveel om op 
te noemen.

En ten slotte: wist u dat de Wereldwinkel bovendien elk jaar geld 
doneert aan één of meer van de vele hulpprojecten in boven-
staande landen? Zoals de bouw van waterputten en irrigatiesys-
temen, ondersteuning van scholen en kindertehuizen enzovoort.
Dus: koopt u een mooi cadeau in de Wereldwinkel, dan maakt u 
de gever, de ontvanger én de maker heel blij.

Wereldwinkelweetjes
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Van de 
kerkenraad

Afscheid ambtsdragers
Op donderdag 26 augustus nemen de 
aftredende ambtsdragers tijdens een 
informele bijeenkomst afscheid van de 
kerkenraad. Het officiële afscheid, ten 
overstaan van de gemeente, vindt plaats 
in de dienst van afscheid en bevestiging 
ambtsdragers op zondag 29 augustus. In 
deze dienst zal ook ds. Harry Doornbos 
afscheid nemen van onze gemeente.
Ds. Eibert Kok neemt op deze zelfde zon-
dag afscheid in Naaldwijk. Een afvaardi-
ging uit Brielle zal daarbij aanwezig zijn.

Bevestiging ds. Eibert Kok
In de dienst van zondag 5 september zal 
onze nieuwe predikant ds. Eibert Kok wor-
den bevestigd door ds. Harry Doornbos. 
Tevens wordt dan aandacht geschonken 
aan het in de afgelopen periode door de 
beroepingscommissie verrichte werk en 
wordt deze commissie vervolgens offici-
eel ontbonden.

In deze bevestigingsdienst zullen ook 
een aantal genodigden van buiten onze 
gemeente aanwezig zijn. Wij gaan er voor 
alle zekerheid van uit dat op 5 september 
nog maatregelen van kracht zijn die het 
aantal aanwezigen in de dienst tot een 
vooraf vastgesteld maximum beperken.
Gemeenteleden worden dan ook, in 
tegenstelling tot de afgelopen zondagen, 
dringend verzocht om zich voor deze 
dienst vooraf aan te melden bij de scriba 
(scriba@protestantsegemeentebrielle.nl).

Start kerkenraad in nieuwe seizoen
De kerkenraad in nieuwe samenstelling 
trapt het nieuwe seizoen af met een ‘kick 
off’ bijeenkomst op zaterdag 11 septem-
ber. Deze bijeenkomst zal worden geleid 
door de externe gemeenteadviseur, die de 
kerkenraad in de komende periode gaat 
ondersteunen bij de organisatieaanpas-
sing.
De eerste kerkenraadsvergadering van 

het seizoen 2021-2022 is op dinsdag 14 
september.

Organisatieaanpassing kerkenraad 
en op zoek naar nieuwe voorzitter

In het vorige kerkblad meldden wij al dat 
we met de opgefriste kerkenraad aan het 
nieuwe seizoen gaan beginnen. Omdat 
we een blijvende samenhang met alle 
vrijwilligers, werkgroepen, commissies 
en andere betrokkenen belangrijk vinden, 
is onderstaande figuur gemaakt voor 
een totaaloverzicht. In de loop van de 
komende twee jaar willen we met elkaar 
ontdekken of die ordening zo moet 
blijven, of dat het toch handiger is om dat 
anders te doen. 
De kerkenraad is nog steeds naarstig op 
zoek naar iemand die voor een perio-
de van twee jaar voorzitter wil zijn van 
de kerkenraad in dit zoekproces. Kent u 
iemand die dit leuk vindt? Laat het ons 
weten!

Na een lange tijd wil de Crea-doe-club 
weer beginnen. Op maandagmiddag 6 
september van 13.30 tot 15.30 uur bent u 
weer welkom in de Sjoel aan de Turfkade. 
We handwerken voor de Najaarsmarkt 
maar ook wel voor onszelf. 
U bent, ook voor alleen de thee of een 
praatje, van harte welkom!

Najaarsmarkt Sint-Catharijnekerk 
In 2019 vond in de Sjoel de laatste 
najaarsmarkt van Crea-doe plaats. In de 

tijd daarna konden geen evenementen 
worden georganiseerd door de heer-
sende coronapandemie. Zo ook geen 
najaarsmarkt! Op zaterdag 2 oktober, van 
10.00 tot 16.00 uur, wil de Crea-doe-club 
weer een verkoop houden. Deze keer in 
de Sint-Catharijnekerk in verband met de 
te bewaren afstand tot elkaar; we blijven 
voorzichtig! Er is weer van alles te koop. 
Handwerken: tafelkleden, kussens, siera-
den en gastendoekjes van bamboestof.  
Er is gebakken en jam bereid. Er zijn weer 

bloemstukjes en zelfgemaakte kaarten.
Een keuze van spelletjes, boeken en puz-
zels van de rommelmarkt, alsmede vinta-
ge artikelen. En u kunt intekenen voor een 
boodschappenpakket, samengesteld door 
John Bos van de PLUS. Raad het bedrag 
van de inhoud! 
Tussendoor kunt u van een kopje thee of 
koffie met wat lekkers genieten.
Als vanouds is de opbrengst van de na-
jaarsmarkt bestemd voor onze Sint-
Catharijnekerk.

College van Kerkrentmeesters	 •Kerkelijkbureau	•Archief	•Kerkvervoer	•Koffie	na	de	dienst	•....
		Commissies:		 •Rommelmarkt	•Toeristen	-...

Werkgroep Toerusting & Vorming	 	•Groothuisbezoek	•Het	Leerhuis	•Alles	wat	ademt	•Het	Gesprek	•Levende	
adventskalender	•Goed	gesprek	•Ommeloopkring	•Gasthuiskring	•...

Werkgroep Liturgie & Kerkmuziek	 Betrokkenen:	•Predikant	•Kerkmusici	•Cantorij	•Preekvoorziener
		Commissies:		 	•Zangdienst	•Liturgisch	bloemschikken	•Externe	diensten	(Gasthuis/PK,	 

Hartelborcht,	Plantagelopers)	•Culturele	commissie	-...

Werkgroep Pastoraat	 Betrokkenen:	•Predikant	•Ouderlingen	•Contactpersonen	•...
		Commissies:		 •Verjaardagsfonds	•...

Werkgroep Jeugd	 	Betrokkenen:	•Jeugdouderling	•Predikant	•Kinderneven	•Jeugdkerk	 
•Kinderkerk	•Activiteit	12+	•...

Oecumenische Werkgroep	 Betrokkenen:	•PGB	•RK	Brielle	-...

Werkgroep Communicatie	 •Kerkomroep	•Kerkblad	•Website	•Beamergroep	•Kerkapp	•...

College van Diakenen	 •Diaconaal	inloophuis	•...

Kerkenraad

(pioniersplek?)

Crea-doe-club gaat weer van start
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Torenvalken vertrokken
De in de toren huizende torenvalken 
zijn inmiddels uitgevlogen. Vervolgens 
hebben de steigerbouwers hun karwei 
afgemaakt. De werkzaamheden die nodig 
zijn om de toren in goede staat te krijgen 
kunnen nu uitgevoerd worden.

Toeristenbezoek
Begin juni ging het toeristenbezoek 
weer van start. Hiervoor is de kerk open 
van maandag tot en met zaterdag van 
10.30 tot 16.30 uur en in augustus ook op 
zondagen van 12.00 tot 16.00 uur. In de 
afgelopen periode hebben onze vrijwilli-
gers veel bezoekers ontvangen. 
Positief is dat het grafmonument van 
admiraal Philips van Almonde in de kerk 
deel uitmaakt van de tentoonstelling in 
ons Historisch Museum over de admiraals 
Philips van Almonde en Cornelis Tromp. 
Helaas moet de kerktoren tijdens het ge-
hele toeristenseizoen gesloten blijven.

Rommelmarkt
Ook de activiteiten van de rommelmarkt 
zijn weer goed op gang. Voor het afgeven 
en aankopen van ‘kleine spullen’ kunt u in 
de Coppelstockstraat terecht elke woens-
dag, in de ochtend van 9.00 tot 12.00 uur, 
in de middag van 13.30 tot 16.00 uur.

College van Kerkrentmeesters
Per 29 augustus aanstaande treden vier 
van de zeven kerkrentmeesters af. Over-
eenkomstig de beoogde nieuwe structuur 
van het ‘werk in de kerk’ willen we bij de 
activiteiten van ons College van kerkrent-
meesters medewerkers op projectbasis 
betrekken. In elk geval voor het voorberei-
den en uitvoeren van de jaarlijkse financi-
ele acties (Najaarsactie; Actie Kerkbalans; 
actie Solidariteitskas). Deze medewerkers 
hoeven geen ambtsdrager te worden en 
daarom ook niet deel te nemen aan de 
ambtelijke vergaderingen.
Onze oproep in het vorige kerkblad heeft 
een aanmelding opgeleverd. Daar zijn we 
heel blij mee! Wil(t) ook u, wil jij resultaat-
gericht bijdragen? Meldt u, meld je dan op 
kerkrentmeesters@protestantsegemeen-
tebrielle.nl. Vervolgens nemen wij contact 
met u, met je op.

Gift(en)
Via ds. Doornbos hebben we een gift ont-
vangen van 20 euro. Dank daarvoor.

Van de 
kerkrentmeesters

Na een periode van zeven jaar treed ik te-
rug als ambtsdrager. Ik heb een erg groot 
aantal veelzijdige taken mogen vervullen. 
Zo startte ik als ouderling in de sectie 
Nieuwland en Vierpolders. Het jaar daarop 
werd ik voorzitter van de Pastorale raad. 
Nog een jaar later kwam daar de Diaco-
nale raad bij. De laatste drie jaren was ik 
algemeen voorzitter van de kerkenraad. 

Het was bepaald geen rustige tijd, zo 
hadden we te maken met een losmaking. 
Een traumatische ervaring voor heel de 
gemeente. Daarna was er het plotselinge 
vertrek van Tineke Flim gevolgd door de 
aanstelling van een interim- en een ambu-
lant predikant. Er volgde een periode van 
herstel, welke ruw werd verstoord door 
de coronacrisis. Gelukkig kon het beroe-
pingswerk, ondanks die corona, doorgang 
vinden. We staan nu op het punt onze 

nieuwe predikant Eibert Kok te bevestigen. 
Dat markeert het herstel van deze ge-
meente. Dit is iets waar ik enorm dankbaar 
voor ben. Deze gemeente verdient, na wat 
er allemaal gebeurd is, nu een rustige tijd 
van verdere wederopbouw. Daar past nu 
ook een nieuwe voorzitter bij. Mijn werk 
zit er op, zo vind en ervaar ik dat.

Het vele werk is me niet in de koude 
kleren gaan zitten, regelmatig was de 
balans tussen privé-werk-kerk wel een 
beetje zoek. Vandaar dat het nu welletjes 
is geweest. 
Ondanks dat alles heb ik het werk wel 
altijd met plezier gedaan. Dankbaar het 
te kunnen en mogen doen voor deze 
gemeente, die mij lief is. Die dankbaarheid 
geldt ook richting mijn vrouw Riet. Zonder 
bemoediging en onvoorwaardelijke steun 
van het thuisfront, was het niet gelukt.

Ook was het niet gelukt zonder de steun 
van het moderamen, de kerkenraad en de 
hele gemeente. De sfeer was goed en we 
deden het werk echt samen. Dat werken 
als team is erg plezierig en ook wel nood-
zakelijk voor een goed resultaat. 
Speciaal ook ben ik Harry Doornbos 
dankbaar. Wat hij allemaal heeft gedaan 
voor deze gemeente, vind ik heel bij-
zonder. Harry genoot van zijn werk in 
onze gemeente. Hij heeft deze gemeente 
geholpen om zich weer te hervinden. Dat 
is onbetaalbaar.

Tweemaal eerder was ik vier jaar ou-
derling, ook dat heb ik altijd met plezier 
gedaan. Ik sluit niet uit dat ik me in de 
toekomst nog eens laat verleiden om iets 
voor deze gemeente te doen. Maar nu 
eerst even rust.

Rienk Koopmans

Afscheid van de voorzitter

Maandagorgelconcerten (20.00 uur)
30 augustus Jaco van Leeuwen
6 september Sietze de Vries
13 september Cor Ardesch
20 september Geerten Liefting
27 september Jan Hage

Zaterdagconcerten (16.00 uur)
28 augustus  Leo Hans Koornneef, orgel 

m.m.v. Maurits Bunt, orgel, 
Lisa Bunt, Alexander Bunt, 
en Harald Bunt

11 september  Jaap de Vos m.m.v. Yannah 
Bruins, sopraan

23 oktober  Sander van den Houten, 
orgel  m.m.v. Chr. Vocaal 
Ensemble ‘Magnificat’ o.l.v. 
Mirjam van der Hoek

Maandagavond-beiaardconcert
30 augustus Peter Bremer (21.30 uur)



Zondag 29 augustus is de dienst van af-
scheid nemen, van aftreden en aantreden 
van ambtsdragers en taakdragers.
In deze dienst zullen Jeanette van Dal-
sem, Klaas Jut en Dirk Wolthaus worden 

bevestigd als ouderling.

Ook in deze dienst nemen ds. Harry 
Doornbos en onze gemeente afscheid 
van elkaar.

In de dienst van zondag 5 september zal 
onze nieuwe predikant, ds. Eibert Kok aan 

de Protestantse Gemeente Brielle worden 
verbonden.

Er is een tijd van komen.
Er is een tijd van gaan.
Nu is de tijd gekomen
dat Harry weg zal gaan.

Hij, herder die in donk’re tijd
ons heel goed heeft begeleid 
En voor een sfeer bleef waken
om niet afvallig te geraken.

Een woord van dank voor wat hij deed.
En hopen dat niemand ooit vergeet
wat hij heeft voorgehouden. Het is goed 
om
zijn diensten te herinneren in onze Brielse 
Dom.

Elke dienst werd degelijk voorbereid
en dat kostte echt veel tijd.
Hij vroeg steeds aan onze organisten
of zij er passende muziek bij wisten?

Sterk waren zijn gebeden
voor hen die leden onder machten 
en treurden in slapeloze nachten.

Hijzelf ging achter een Joodse man aan!
Wel gekleed in modern kostuum met 
mooie das
die groen, wit, roze, rood of paars van 
kleur was.

Voor het kerkelijke jaar is dat bepaald.
Met Pinksteren kwamen wat gemeente-
leden
wel in rode kleding binnengetreden.

Beste Harry, ‘Ook met U is de Heer’
klinkt het in dit vers nog een keer.
Voor Connie en jou: ‘Gezegende jaren 
samen’
We sluiten af met het welgemeende 
Amen.

Wim Klip

Leesrooster
(onder voorbehoud)
29 augustus Jeremia 2: 4-13
 Johannes 6: 60-71
 5 september Deuteronomium 4: 
 1-2, 9-20
 Marcus 8: 27-9:1
12 september Jesaja 45: 20-25
 Marcus 9: 14-29
19 september Deuteronomium 13: 2-6
 Marcus 9: 30-37
26 september Numeri 11: 24-29 
 Marcus 9: 38-50
 3 oktober Maleachi 2: 10-16
 Psalm 8

Lied 910
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de 
zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de 
hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te 
leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid ver-
werven?

In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.
 
God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw 
handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schad’ en 
schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de 
landen.

Bij de 
diensten
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29 augustus - Afscheid

5 september - Verbonden

Bij het afscheid van ds. Harry Doornbos

Help ons licht te zijn
Help ons, Genadige,
om op U te lijken,
niet dubbelhartig
en niet sprekend met twee tongen
maar mensen uit één stuk,
hecht in de liefde,
onbreekbaar in de trouw;
help ons een licht te zijn,
een zon voor anderen,
een zegen, ook voor onszelf.

Jaap Zijlstra



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

  Collecten

zondag 29 augustus 11e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is rood Diaconie
ds. Harry Doornbos Afscheid en bevestigen ambtsdragers Onderhoud
 Afscheid ds. Harry Doornbos 

zondag 5 september 12e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is rood Kerk in actie
ds. Harry Doornbos Verbintenisdienst ds. Eibert Kok Onderhoud
ds. Eibert Kok Kindernevendienst  

zondag 12 september 13e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Missionair werk
ds. Erica Scheenstra (’s-Hertogenbosch) Onderhoud

17.00 uur vesper

zondag 19 september 1e zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 26 september 2e zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in actie
ds. Eibert Kok startzondag Onderhoud

zondag 3 oktober 3e zondag van de herfst Werelddiaconaat
10.00 uur liturgische kleur is groen Onderhoud
ds. Eibert Kok dienst van Schrift & Tafel
 Israëlzondag
 Kindernevendienst

zondag 10 oktober 4e zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Voedselbank Brielle
ds. Eibert Kok  Onderhoud

17.00 uur vesper

zondag 17 oktober 5e zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Wat hebben we jullie gemist de laatste maanden! Door alle beperkingen hebben we 
helaas geen kindernevendiensten kunnen organiseren in de zondagdiensten maar daar 
gaat verandering in komen. Vanaf september zullen Annemiek en Jeanette weer iedere 
eerste zondag van de maand met veel plezier de kindernevendienst draaien. Iedereen is 
welkom vanaf 4 jaar. Is het spannend dan mogen papa of mama natuurlijk ook mee. We 
luisteren naar een verhaal, soms doen we een spelletje en knutselen we iets leuks wat je 
mee naar huis mag nemen. 
Tot ziens op 5 september!

Kindernevendiensten weer van start

Samenlees-
bijbel junior

Ben je op zoek naar een bijbel geschikt 
voor kinderen van 4 tot 7 jaar? Dan is de 
Samenleesbijbel Junior 52 stappen, een 
goede keuze. Een kinderbijbel voor leuke 
gezinsmomenten met de Bijbel. 
De Samenleesbijbel Junior is een bij-
zondere kinderbijbel. In dit boek ga je 
namelijk in 52 stappen door de Bijbel. Je 
wordt meegenomen langs de bekende 
verhalen over Noach, Jozef en Jezus, 
maar ook minder bekende verhalen 
krijgen aandacht. Zo zijn er een paar 
psalmen, een verhaal over Job en een 
brief van Paulus.
Elke stap is opgebouwd uit de volgende 
bouwstenen:
• Een bijbelverhaal om samen te lezen.
•  Kernzinnen in eenvoudige taal geschikt 

voor kinderen vanaf circa 6 jaar om zelf 
te lezen.

•  Gespreksvragen die aansluiten bij de 
belevingswereld van kinderen van 4 tot 
7 jaar.

• Bijbelse weetjes.
•  Een idee voor een activiteit om samen 

te doen.
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Jezus laat de kinderen bij zich komen
Er waren mensen die kinderen bij Jezus 
brachten. Ze wilden graag dat hij de kin-
deren zou aanraken. Maar de leerlingen 
hielden die mensen tegen.

Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij 

Jezus zegent de kinderen (Marcus 10, vers 13 tot en met 16)

Uit de 
Samenleesbijbel

(On)belangrijk
In de tijd van Jezus werd je als kind niet 
erg serieus genomen. Je moest nog veel 
leren en mensen vonden je pas echt 
belangrijk als je groot geworden was. 
Mensen dachten eigenlijk dat kinderen 
niet veel van geloven begrepen …

Kinderen en volwassen
Doe een soort wedstrijdje met je ouders. Wie kan deze dingen het beste?
• Vooroverbukken met je benen recht en dan met je handen de grond aanraken.
• Een spagaat of split.
• Met je vingers een muntje van de bodem van een leeg (én schoon) jampotje pakken.
• Een briefje zo klein mogelijk opvouwen.
• Op je hoofd of op je handen staan (mag tegen de muur).
• Met een zo hoog mogelijke stem iets zeggen of schreeuwen.
• Je verstoppen in een keukenkastje.
• Vrienden maken.
• Aardig zijn tegen andere mensen.
• In God geloven.

Wie kan deze dingen het beste? Jij of je ouders? Of is het misschien zo dat je allebei 
soms iets wel of niet kunt? Welke kunstjes jullie ook doen, het nieuwe schooljaar staat 
weer voor de deur. Wij wensen jullie een fijn nieuw schooljaar toe; ook daar zal je 
regelmatig je ‘kunsten’ moeten laten zien !

Weetje Zelf doen

13

zei: ‘Laat die kinderen bij mij komen. 
Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe 
wereld is er juist voor hen.

Luister goed naar mijn woorden: Je moet 
openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net 

Het evangelie volgens Marcus is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Het is het oudste van de vier evangeliën. 
Evangelie betekent Het goede nieuws. Het is het goede nieuws over Jezus. In Marcus staan dan ook allerlei gebeurtenissen die 
Jezus en zijn discipelen meemaken. 

zoals een kind dat doet. Anders kun je er 
niet binnenkomen.’
Jezus sloeg zijn armen om de kinderen 
heen. Hij legde zijn handen op hen en 
zegende hen.
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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 
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Op 23 juli vierden Hans en Klara hun gouden huwelijk met 
kinderen en kleinkinderen. Het begon in de Plantage waar Klara 
als zestienjarige was begonnen aan haar opleiding gediplomeerd 
ziekenverzorgende. De Plantage was toen een van de weinige 
verpleeghuizen waar een afdeling voor jonggehandicapten was. 
En op die afdeling kwam Hans als vrijwilliger om een bewoner te 
helpen met boekhouden.

Streng regime
We spreken over eind jaren zestig. Klara woonde intern en moest 
om 22.30 uur binnen zijn. Daar werd nauwkeurig op gelet. En 
als een avondhoofd soms een oogje dichtkneep was er ook nog 
de directrice die het in de gaten hield. Toch gingen ze ’s avonds 
regelmatig samen op pad.
Pas bij een uitvoering van Libertatis sloeg de vonk over en kre-
gen ze verkering.

Sommelsdijk
Klara werd geboren in Dirksland en is opgegroeid in Sommels-
dijk. Dat is hemelsbreed niet ver van Brielle maar het was toen 
nog wel een hele reis om naar haar ouders te gaan want dat 
ging nog via Rotterdam of op de fiets naar Hellevoetsluis en met 
de pont overvaren. Er reden in die tijd nauwelijks bussen naar 
Hellevoetsluis. De Haringvlietdam werd pas in 1971 geopend. Dus 
als Klara een hele week nachtdienst en de dag daarna nog een 
avonddienst achter de rug had was ze zes dagen vrij. Dan ging 
ze naar Flakkee. 

Augustus 1956
Hans was het derde kind in een onderwijzersgezin. In Sint Pan-
cras (Noord-Holland) werd hij geboren en vervolgens woonde 
hij met zijn ouders in Heemstede, Vollenhove en vanaf 1956 in 
Brielle. Maar in dat jaar veranderde zijn leven drastisch. Zijn vader 
begon op 1 februari op de School met de Bijbel van Brielle en 
reisde in het weekend met het openbaar vervoer naar zijn gezin 
dat nog in Vollenhove woonde. Pas in juni verhuisden ze naar 
de Coppelstockstraat. Op 13 augustus verongelukte zijn vader 
en Hans die bij hem achter op de bromfiets zat, werd ernstig 
gewond en lag 63 dagen met een schedelbasisfractuur en een 
gecompliceerde armbreuk in het ziekenhuis. Door een medische 
fout raakte zijn linker arm onherstelbaar verlamd. Zijn moeder 
werd iedere dag met een auto naar Dordrecht gereden door 
mensen die zij niet kende terwijl ze thuis ook nog drie kinderen 
had en te horen kreeg dat ze uiterlijk eind december haar nieu-
we huis weer moest verlaten. 
Hans liep natuurlijk een behoorlijke leerachterstand op. Na twee 
jaar Mulo in Brielle ging hij naar de Klokkenberg Nijmegen. Daar 
woonde hij drie jaar in het internaat. Daarna kwam hij terug naar 
Brielle en begon zijn loopbaan als boekhouder.

23 juli 1971
Ze trouwden in Middelharnis en hadden net voor die datum een 
huis gekocht in de Asylstraat in Brielle waar ze nog steeds met 
veel plezier wonen. De oplevering was pas op 26 juli maar dat 
was geen probleem want ze gingen nog een paar dagen weg. 
En toen begon hun leven samen. Klara moest al gauw stoppen 
met werken omdat ze zwanger was.

Hun zoon Emil werd in 1972 geboren. Twee jaar later hun doch-
ter Martine.

Gezinsuitbreiding
Hun zoon Emil die voor zijn werk in China was, verraste hen bij 
terugkeer met een vriendin die zijn vrouw werd en naar Brielle 
kwam. Zo kregen ze een kleinzoon die vloeiend Nederlands en 
Chinees is gaan spreken. Tobias is zes jaar en komt graag bij opa 
en oma.
Via Martine kregen ze twee bonuskleinkinderen; jongens die nu 
al 17 en 20 jaar zijn.
Zij woonde tot voor een paar jaar ook in Brielle maar is verhuisd 
naar Spijkenisse.

Klara heeft al die jaren vrijwilligerswerk gedaan; nu alweer heel 
veel jaren in de Plantage, Tafeltje Dekje en meer. Hiervoor heeft 
ze in 2019 een Koninklijke onderscheiding gekregen.

Veel verre reizen hebben ze kunnen maken. Hans fotografeert 
graag en heeft na elke reis een prachtig fotoboek gemaakt.
Samen zijn ze sterk en merken in het dagelijks leven niets van 
de handicap. Met ouder worden realiseert Hans zich wel dat als 
Klara wegvalt, hij een probleem heeft.

We feliciteren hen namens de hele gemeente met hun vijftigja-
rig huwelijk en wensen hen toe dat ze nog lang samen kunnen 
genieten van wat het leven hen biedt.

Trudy Morgenstern

Gouden bruidspaar 
Klara en Hans Reuter
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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

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

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

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

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

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

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Voorstraat 18
Brielle

0181 - 416 765

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

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

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten
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‘Een goed gesprek’ 
(voor iedereen zo tussen de 20 en 60 jaar)
Na de zomervakantie gaan we door 
met het boek ‘Rebible, Ontdekking van 
vergeten verhalen’ van Inez van Oord. De 
gesprekken die Inez met haar broer Jos 
van Oord heeft over de bijbelverhalen en 
verhalen uit andere tradities gaven vol-
doende gespreksstof om de avonden te 
vullen. Het boek is inmiddels bijna uit. Een 
volgend boek of onderwerp bepalen we 
met elkaar in de loop van het seizoen. 
Je bent van harte welkom op maandag 27 
september, 25 oktober, 29 november, 24 
januari en 28 februari. 
Locatie: De Sjoel. Tijdstip: van 20.00 tot 
22.00 uur. 
Opgeven kan bij Ronald van de Vliet, 
ronaldvandevliet@boerderijopaarde.nl of 
bij Rianne Fortuin, rf@pn.nl. 

 ‘Alles wat Ademt’ 
(donderdagen) 
16 september (Herfsttijd, Oogst), 14 okto-
ber, 4 november, 2 december, 13 januari 
2022, 10 februari, 10 maart, 7 april en 5 
mei 
Plaats: Sint-Catharijnekerk (hoofdingang)
Tijd: 20.00-21.30 uur 
Contactpersoon: Willem Chr. Meyboom, 

06-53153293
‘Het Gesprek’ (zes woensdagen) 
13 oktober: ds. Piet Schelling 
10 november: dr. Tjaard Barnard 
8 december: drs. Len Lafeber 
12 januari 2022: ds. Eibert Kok 
9 februari: dr. Wim van der Meijden 
9 maart: drs. Peter Sanders 
Doorlopend thema: ‘Verlichting’ 
Plaats: De Sjoel, 20.00-21.30 uur 
Aanvang: 20.00 uur (vooraf is er koffie of 
thee)
Contactpersoon: Willem Chr. Meyboom, 
06-53153293 

‘Het Kam-orgel in de kerkmuziek’
(maandagen) 
Vier avonden over ‘orgel in de kerk en 
kerkmuziek in het algemeen ‘ 
op 18 oktober, 15 november, 17 januari 
2022 en 21 februari
door Marco ‘t Hart, Jan Meuleman en 
Willem Christian Meyboom 
Plaats: Sint-Catharijnekerk (hoofdingang)
Tijd: 20.00-21.30 uur 

Vespers in de Sint-Catharijnekerk 
Het is een wens van de kerkenraad om 
een grotere diversiteit van Erediensten te 
realiseren, daarvoor wordt een maande-

lijkse vesper toegevoegd. De vesper vindt 
plaats op iedere tweede zondag van de 
maand om 17.00 uur in de Sint-Catha-
rijnekerk (behalve juli en augustus). De 
eerste keer op 12 september. De organi-
satie heeft de kerkenraad gegund aan de 
kerkmusici; zij stellen zowel de inhoud 
vast als ook het vragen van deelnemers. 
Het worden Vespers van, door en voor 
gemeenteleden en anderen. 
Wanneer u tijdens een Vesper wilt lezen 
of de gebeden wilt uitspreken, kunt zich 
opgeven bij de kerkmusici. Er is bij de Ves-
per geen voorganger; alles wordt uitge-
voerd en verzorgd door gemeenteleden. 
Centraal in de Orde van dienst is de 
Psalm, het zogenaamde Psalmengebed, 
de gebeden, het Magnificat en andere 
liederen. Coördinatie verzorgt Willem  
Chr. Meyboom. 
Wanneer u tijdens een bepaalde Vesper 
wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij: 
Marco ’t Hart, 06-53714384 
Jan Meuleman, 06-15312932 
Willem Chr. Meyboom, 06-53153293

In de komende kerkbladen wordt het 
Kringenwerk steeds uitgebreid aangekon-
digd. Meer informatie vindt u op  
www.protestantsegemeentebrielle.nl

Op 1 juli was het feest in de Plantage. 
Voor de ingang van het streekverpleeghuis stond een prachtige 
nieuwe bus met vier rolstoelplaatsen en vier passagiersstoelen. 
U heeft het in het Briels Nieuwsland van 7 juli kunnen lezen. 
Wellicht heeft u zich afgevraagd wat Wim Doorduin en Trudy 
Morgenstern daar deden, met de burgemeester vóór de bus. We 
waren daar namens de Protestantse gemeente Brielle.

Vijf jaar terug in de tijd
Jaarlijks steunde de Diaconale raad de Vrienden van de Plantage 
met een donatie en daarom ontvingen we in 2016 een uitno-
diging om een vergadering bij te wonen. Op die bijeenkomst 
kwam ter sprake dat de Plantagebus oud begon te worden en al 
veel kilometers erop had zitten. Dat was een grote zorg want een 
nieuwe bus zou veel geld kosten. Het was nog niet duidelijk hoe 
lang deze bus het nog volhield om de bewoners van de Plantage 
bijvoorbeeld naar het stadion of een concertzaal te brengen.
In de Diaconale raad besloten we toen om jaarlijks een bedrag 
te reserveren zodat we konden helpen als het tijd was voor de 
aanschaf van een nieuwe bus. 

Tijd om plannen te realiseren
En nu moest de oude bus echt vervangen worden na twaalf jaar 
trouwe dienst; 300.000 kilometer stond er op de teller. Met hulp 
van ook nog andere donateurs, zoals onder andere de gemeente 
Brielle en de Merulastichting, kon er een nieuwe bus worden 
aangeschaft. Dat had natuurlijk heel wat voorbereiding nodig 

maar op 1 juli 2021 stond er een prachtige nieuwe bus, aange-
past aan de nieuwe tijd en regels.
Wim Doorduin mocht als eerste de deur openen en de lift be-
dienen zodat Margriet, de bewoner die het langst in de Plantage 
woont, naar binnen kon rijden. De burgemeester reed een rondje 
over het terrein met twee bewoners en een afvaardiging van de 
donateurs. Bij aflevering stonden de logo’s van de donateurs nog 
niet op de bus maar inmiddels zal dat wel het geval zijn. 
Het is fijn dat we als Protestantse gemeente Brielle ons aandeel 
hebben kunnen leveren om het voor de bewoners van de Plan-
tage mogelijk te maken deel te nemen aan activiteiten buiten 
hun huis. Wereldwijd is er veel te ondersteunen maar het is mooi 
om ook in onze eigen omgeving iets te kunnen betekenen. 

Trudy Morgenstern

Feest in de Plantage

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

tel.: 0181-469946 

www.vakgaragewolters.nl
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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!



Kopij inleveren voor 24 september 12.00 
uur: onskerkblad@protestantsegemeen-
tebrielle.nl. Als u geen e-mail heeft, dan 
kunt u kopij brengen naar mevrouw T.C. 
Wolters, Voorstraat 164. Het nieuwe kerk-
blad komt uit op 7 oktober. Voor foto’s 
kunt u contact opnemen met Joost de 
Koning, telefoon (0181) 416043.

Augustus
28   Zaterdagconcert, kerk, 16.00 uur
30 Orgelconcert, kerk, 20.00 uur
 Beiaardconcert, 21.30 uur

September
5 Kindernevendienst
6 Crea-doe, Sjoel, 13.30- 15.30 uur
6 Orgelconcert, kerk, 20.00 uur 
9 Alles wat Ademt, kerk, 20.00 uur
11  Zaterdagconcert, kerk, 16.00 uur
13 Crea-doe,  Sjoel, 13.30-15.30 uur
13 Orgelconcert, kerk, 20.00 uur
14 Kerkenraad, Sjoel, 19.45 uur
20 Crea-doe, Sjoel, 13.30-15.30 uur 
20 Orgelconcert, kerk, 20.00 uur
27 Crea-doe, Sjoel, 13.30-15.30 uur 
27 Orgelconcert, kerk, 20.00 uur
27   Een goed gesprek, Sjoel,  

20.00-22.00 uur

Oktober
2 Bazaar, kerk, 10.00-16.00 uur
3 Kindernevendienst
4 Crea-doe, Sjoel, 13.30-15.30 uur 
13 Het gesprek, Sjoel, 20.00 uur
14 Kerkenraad, Sjoel, 19.45 uur
14 Alles wat Ademt, kerk, 20.00 uur
18  Het Kam-orgel in de kerk, 20.00 uur
23  Zaterdagmiddagconcert, kerk,  

16.00 uur

Het is al weer even geleden dat ik de 
bloemen van de dienst van 16 mei jl. 
mocht ontvangen. Het was een grote, lief-
devolle, verrassing. Mijn oprecht gemeen-
de excuses dat ik nu pas reageer. Alles 
heeft zijn reden. Met vriendelijke groet 
voor de hardwerkende vrijwilligers die 
hun best hebben gedaan om de diensten 
gedurende de afgelopen coronatijd draai-
ende te houden. Dank daarvoor. 

Henriette Zijlstra-Lispet

Hartelijk dank voor het prachtige boeket 
dat ik van de kerk mocht ontvangen na 
mijn heupoperatie. Ook was het gezellig 
koffiedrinken met de bezorger! De ope-
ratie is voorspoedig gegaan. Reden voor 
grote dankbaarheid!

Jo van der Ent-Polak

Heel hartelijk dank voor het boeket 
bloemen en de kaarten die ik mocht 
ontvangen ter gelegenheid van mijn ver-
jaardag. De bloemen zijn naar de Plantage 
gebracht zodat ook Maartje ervan kon 
genieten. Nogmaals hartelijk dank.

Hans Landheer

Mijn zuster Elisabeth Walraad vroeg mij 
een ‘bedankje’ aan u te sturen. Zij was 
verrast en heel blij met de bloemen uit de 
kerk die zij onlangs ontving. Zij bedankt u 
heel hartelijk daarvoor. Naar de kerkdienst 
komen is voor haar (96 jaar) moeilijk door 
haar lichamelijke conditie. Haar wens is 
wel om de intrededienst van de nieuwe 
predikant te mogen meemaken.
En als u het gerenoveerde Gasthuis aan 
het Slagveld eens wilt zien, bezoek dan 
mijn zuster op haar kamer 206, ze zal dat 
op prijs stellen. Een kaartje zal ze ook erg 
leuk vinden, haar postadres is mevrouw  
E. Walraad, Slagveld 37, kamer 206,  
3231 AP Brielle. Ze laat u groeten.

H. Walraad

PGB
agenda

Bedankt

Inleveren kopij
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‘Partir c’est mourir un peu’ (afscheid ne-
men is een beetje sterven) …
Na bijna 50 jaar in Brielle te hebben 
gewoond, ga ik naar Leiden verhuizen 
per 15 augustus 2021. Reden is dat ik ga 
samen wonen met een lieve vriend en 
dichter bij mijn kinderen woon. We kwa-
men hier met ons gezin met vijf perso-
nen, ik vertrek alleen. Willem heeft zeven 
jaar geleden zijn aardse bestaan verlaten 
en de kinderen zijn op hun bestemming.
We hebben deze halve eeuw ons steentje 
bijgedragen aan het kerkelijk leven, het 

sociale leven, het culturele leven en de 
politiek in Brielle, het stadje dat ons lief is.
Nu is het moment gekomen om los te 
laten en de toekomst in Gods hand te 
leggen. Ik ben dankbaar voor de vele 
ontmoetingen, vriendschappen die zijn 
ontstaan. Ik neem de herinnering mee 
in mijn hart en wens de gemeente Gods 
zegen en al het goede met de nieuwe 
predikant en een nieuwe start zonder 
coronabeperkingen.

Ineke van der Jagt- Biezepol
(ineke.van.der.jagt.biezepol@gmail.com)

Vertrek uit Brielle
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Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
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0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR


