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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Het is eind oktober als ik dit schrijf. Door de hoge temperatuur in 
september en oktober zit er nog veel blad aan de bomen. Maar 
november komt er aan. November is de maand dat de bladeren 
vallen. De herfst valt in. De winter komt er aan.

November is de maand van gedenken. In de rooms-katholieke 
traditie begint deze maand met Allerheiligen. De dag erna is het 
Allerzielen, de dag om stil te staan bij allen die gestorven zijn. 
Vanzelf gaan mijn gedachten naar mijn vader. Alweer twaalf jaar 
geleden overleed hij, op 1 november. Het was op zondagmor-
gen. Ik zat in een kerkdienst en voelde in mijn broekzak mijn 
telefoon trillen. Het was tijdens de lezing die hoort bij 1 novem-
ber: de zaligsprekingen uit Matteüs 5. ‘Gelukkig wie nederig van 
hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig 
de treurenden, want zij zullen getroost worden …’ Het telefoon-
tje was het bericht dat mijn vader was overleden. Een akelige 
ziekte had zijn lichaam gesloopt. Vanzelf komen bij mij allerlei 
herinneringen en gedachten naar boven. Wie hij was. Dat hij 
er niet meer is. Niet goed voor te stellen. Ook niet goed voor te 
stellen dat hij nu ergens zou zijn. Soms zou je weer even de aan-
wezigheid willen ervaren, iets delen met elkaar, maar de realiteit 
is anders. Mijn moeder put troost uit de gedachte dat hij het nu 
beter heeft. “We weten waar hij is”, zegt ze dan. Als ze dat zegt, 
beaam ik dat. Tegelijk denk ik: ik weet helemaal niet waar hij is, ik 
kan me er zo weinig bij voorstellen. “Die in de Zoon gelooft, die 
heeft het eeuwige leven”, staat er op zijn grafsteen gegraveerd. 
Zo wilde hij het. Dat was zijn geloof en vertrouwen, dat er na de 
dood voor hem een nieuw leven was weggelegd, een hemelse 
heerlijkheid, eeuwig leven. Daaraan hield hij zich vast. Zeker, de 
andere kant was er ook bij hem, van twijfel, van de moeite en 
het verdriet van het afscheid nemen. Maar telkens borrelde toch 
weer het geloof en vertrouwen op in die andere werkelijkheid 
voorbij de grens van de dood. Eeuwig leven, wat is dat? Is dat 
niet leven met de Eeuwige, leven met God? Is dat ook voorbij 
de grens van de dood? Zo ja, hoe is dat dan? Vragen genoeg. 
En toch ook het vertrouwen dat hij veilig is bij God - God mag 
weten hoe …

Het is goed om hen te gedenken die gestorven zijn. In de pro-
testantse traditie werden Allerheiligen en Allerzielen genegeerd. 
Vanuit de Lutherse traditie is het Nederland binnengewaaid om 
de gestorvenen te gedenken op de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar, dit jaar 21 november, om dan hun namen te noemen. 
Altijd weer indrukwekkend. Om ruimte te geven aan het verdriet. 
Aan de herinneringen. Om te zoeken naar troost, hoop, vertrou-
wen.

Een belangrijk element in de christelijke traditie is altijd geweest 
dat de dood niet het einde is, dat er leven is na de dood. Een 
traditie geworteld in Pasen. Jezus is opgestaan uit de dood. De 
gelovigen zullen hem daarin volgen. Zeker in de eerste eeuwen 
van het christelijk geloof is dat Paasgeloof heel centraal. De dood 
is overwonnen. Men keek uit naar ‘Gods nieuwe wereld’ (zo 
vertaalt de Bijbel in Gewone Taal ‘Koninkrijk van God’) die met 
Pasen begonnen is en die helemaal zal doorbreken als de Heer 

terugkomt. In die nieuwe wereld is er ook plek voor de mensen 
die gestorven zijn. Zij horen er helemaal bij. Zij zullen opstaan en 
leven.
Daarnaast was er ook de voorstelling dat bij het sterven van een 
mens zijn lichaam hier achterblijft en de mens zelf of zijn ziel - of 
hoe dat ook genoemd werd - naar God toeging, naar de hemel. 
De hemel als aanduiding van de plek waar God is. Geborgen bij 
God. De laatste voorstelling is misschien wel de belangrijkste 
geworden in de kerk in West-Europa.
Daarbij zie je een ontwikkeling in de loop van de eeuwen. Pasen 
wordt minder belangrijk, Goede Vrijdag wordt steeds belang-
rijker. Op afbeeldingen van Jezus aan het kruis wordt hij steeds 
minder een overwinnaar en steeds meer een lijdende Christus 
die boet voor de zonden van de wereld. Toeleven naar ‘Gods 
nieuwe wereld’ werd minder belangrijk. Steeds belangrijker werd 
de vraag: Waar komt mijn ziel na de dood terecht? In de hemel 
of in de hel? De gedachte van het vagevuur komt op, een lou-
teringsplek, een tussenstadium tussen aarde en hemel. Op deze 
middeleeuwse vragen probeert de Reformatie vervolgens een 
Bijbels antwoord te geven.

Wij leven in een andere tijd met andere vragen. Wat zijn onze 
voorstellingen van een leven na de dood? Welke woorden geven 
we daaraan? Het gaat ons voorstellings- en uitdrukkingsvermo-
gen te boven. ‘Zij gaan op naar de stad van de vrede, in de hemel 
daar komen zij aan’, zo begint een nieuw lied (Liedboek 729). Het 
zijn allemaal beelden die we gebruiken, beelden ontleend aan 
de Bijbel, de traditie en de werkelijkheid om ons heen. Beelden 
vallen nooit samen met de werkelijkheid die je met die beelden 
wilt uitdrukken, maar ook het zijn geen sprookjes. Ze verwijzen 
naar een werkelijkheid die niet in woorden te vatten is.

Als de bladeren vallen
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Stem die de stenen breekt

Uit het 
liedboek

Op 21 november, de Gedachteniszondag, zingen we Lied 918, 
een mooi lied. Het is een van oorsprong Zweeds lied uit 1971 
geschreven door Anders Frostenson. In totaal schreef hij zo’n 
600 liederen. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste Zweedse 
dichter van kerkliederen in de twintigste eeuw. De melodie is van 
de Noorse kerkmusicus Trond Kverno. Andries Govaart maakte 
de Nederlandse vertaling.

Als tekstverwijzing staat bij het lied: Marcus 6: 50. Dat is een tekst 
uit het verhaal van de storm op het meer. Jezus stuurt zijn leer-
lingen per boot naar de overkant. Er ontstaat een heftige storm 
en de leerlingen worden doodsbang. 
Jezus wandelt over het water naar hen toe en roept hen toe 
(Marcus 6: 50): ‘Ik ben het, wees niet bang.’ ‘Ik ben’ is ook de 
naam van God, de Aanwezige. Frostenson maakt die uitroep uit 
Marcus het thema van zijn lied. Het beeld dat hij gebruikt van 
een stem die stenen breekt, komt in de Bijbel niet voor (je zou 
kunnen denken aan Jeremia 23: 29, maar dat is toch een net iets 
ander beeld). Het beeld van de brekende stenen geeft iets aan 
van een opening, een doorbraak (opstanding?) in een situatie 
waarin mensen niet verder lijken te kunnen. Zelfs in de leegte 
(couplet 4): ‘Jij bent hier.’

Eibert Kok

1.
Stem die de stenen breekt,
tijding in duistere nacht,
stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

2
Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

3
Rondom mij in verdriet,
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.

4
Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.
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Gedicht uit het liedboek (bladzijde 1452)

Weer heel
Ik heb het leven niet bespied,
niet tegen het licht gehouden,
ik danste wat en zong een lied
en als ik m’n handen vouwde
werd wat gebroken was weer heel
en ik kon weer liedjes schrijven
ik bad dan: Heer, ik weet niet veel
maar laat ’t maar zo blijven.

Toon Hermans

Het gedicht van Toon Hermans viel mij 
op toen we in een dienst lied 919 zon-
gen: Gij die alle sterren houdt. De pracht 
en majesteit van de schepping gaat ons 
begrip te boven en dus ‘laat het maar zo 
blijven’.

Jan Hut

Licht



Kerkkronkel 
Theun Klein

Wat hebben we toch verlangd naar ons oude vertrouwde leven. 
Het oude normaal noemden we het liefkozend. En dan dachten 
we aan zomaar binnenstappen in een museum of bioscoop. 
Neerstrijken op een zonnig terras zonder reservering vooraf. En 
aan de klok op zondagmorgen, die ons riep op weg te gaan. Om 
elkaar weer te zien, met elkaar te luisteren en te zingen. Koffie 
drinken en bij te praten. Dat oude normaal. 
Om daar te komen moesten we met vallen en opstaan door een 
(corona-)woestijn. 
Bij de eerste berichten uit China over een nieuw griepvirus dach-
ten we nog ver van mijn bed, waait wel over. En we hielden vast 
aan carnaval, Black Friday en sinterklaasfeest. Maar al gauw kre-
gen we, net als het volk Israël op haar woestijnreis, tegenslagen 
over ons heen. Volop tekorten aan ic-bedden, aan mondkapjes, 
aan beademingsapparatuur, testmaterialen, laboratoriumcapa-
citeit en verpleegkundigen. Het hield maar niet op. ‘t Leken wel 
de plagen van Egypte. Maar, werd ons steeds verzekerd, geen 
paniek. We hebben diepe zakken en kunnen dus alles oplossen 
en betalen.
Natuurlijk waren er wappies onderweg met hun eigen waarheid. 
Maar wij hielden het hoofd koel en keken de andere kant op als 
ze weer eens demonstreerden. Ja, ondergingen zelfs gelaten 
lockdown en avondklok. Want straks, aan de overkant, wisten we, 
wacht het groene gras.
Zijn we er eindelijk? Is het weer als vroeger? Is ook ons lange 
afzien eindelijk achter de rug? 
Mooi niet. Net als je denkt dat de mondkapjes de prullenbak in 
kunnen, gonst het weer over een nieuwe variant met bijbeho-
rende stijgende besmettingscijfers. ‘Eigen schuld, dikke bult als je 
nu nog door corona op de ic komt. Had je maar dat vaccin moe-
ten nemen’, hoor je jan en alleman roepen. Daarmee overbrug 
je natuurlijk niet de kloof tussen gevaccineerden  en niet-gevac-
cineerden. Bovendien sluimert een gevaarlijker veenbrand. Die 
van een diepe generatiekloof tussen scholieren, studenten en 
jongvolwassenen - die echt geraakt zijn door de coronagolf - en 
de oudere generatie. Kun je dat schouderophalend afdoen met 
‘daar groeien ze wel over heen’? 

Peter Vermaat, dichter-verteller en theatermaker in Slappeterp, 
Friesland, ‘hervertelde’ het verhaal van Kain en Abel.
Daar gingen ze. Samen op weg. Kaj en Abe. Twee vrienden. 
Sommigen beweerden dat het broers waren. Ze waren vastbe-
sloten een reis om de wereld te maken. Om iets van de wereld te 
zien. 
Kaj achter het stuur in de oude lelijke eend. En Abe  wat duttend 
op de achterbank. Vlak buiten Antwerpen stond een meisje te 
liften langs de kant van de weg. Kaj stopte en liet haar instappen.
“Waar wil je heen?” “Naar het zuiden,” antwoordde ze. “En jullie, 
waar gaan jullie heen?”
“Wij gaan om de wereld,” zei Abe, net wakker geworden. “Ga  je 
met ons mee? Kom bij mij achterin zitten. Dan maken we het 
gezellig.” En hij pakte een fles wijn.
De oudste broer keek met een scheef gezicht in zijn spiegeltje.
“Op jouw gezondheid,” zei Abe tegen het meisje, “en op die van 
jou natuurlijk, broer.”

“Kun je mij ook niet wat geven,” zei Kaj. “Nee,” zei Abe, “jij moet 
rijden.” En hij kuste het meisje. Dat meisje kwam nu vlak bij hem 
zitten. “Gezellig, zo hobbelend op de bank,” zei ze. Abe legde zijn 
arm om haar schouders. 
Maar Kaj, voorin achter het stuur, werd jaloers.
‘Verroest,’ dacht hij, ‘ik ben toch voor haar gestopt. Ik heb haar 
toch binnengelaten ...’ 
En hoe gezelliger zijn broer het achterin had, des te nijdiger werd 
Kaj voorin. Plotseling kon hij het niet langer aanzien. Hij stopte 
de eend aan de kant van de weg, gooide het portier open en 
zei tegen Abe: “D’r uit jij, d’r uit.” En hij trok hem de auto uit en 
schopte hem de berm in.

Toen stapte hij weer in en reed verder, alleen met het meisje. 
“Wie was dat?” vroeg ze.
“M’n broer.” zei hij.
“Je broer …?” en haar stem klonk wat bang en vertwijfeld. “Laat jij 
je broer zomaar alleen achter?”
“Ja, ik ben toch zeker zijn vader niet?” verdedigde hij zich kortaf. 
“Laten we het vergeten. Schenk me wat in. En kom naast me 
zitten, hier op de voorbank.”
Het meisje was een ogenblik stil. Toen zei ze: “Stop, laat me eruit, 
zo wil ik niet langer met je verder.”
En Kaj stopte voor de tweede keer, liet het meisje uitstappen en 
ging alleen verder.

Gaan wij ook alleen verder? 
Nu het virus weer toeslaat, afdoen met ‘eigen schuld dikke bult’? 
Een dreigende verloren generatie opbeuren met ‘daar groeien ze 
wel overheen’?
Dat  knaagt. Net als bij Kaj. Sinds hij Abe de auto uitschopte rijdt 
hij met een onrustig geweten de wereld rond. Op zoek naar zijn 
jongere broer. 

Kaj en Abe
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Igor Mitoray, Twee broers - te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen



5

Van de 
diaconie

Dank
De diaconie is blij met de royale inzame-
ling voor diverse doelen, aan de uitgang 
van de Eredienst en ook voor de overma-
king per bank. Hiervoor onze hartelijke 
dank, niet in de laatste plaats namens de 
doelen.

Verantwoording diaconale collecten 
en giften over derde kwartaal 2021 

Collecten voor eigen werk  € 858,78
Vrijwillige diaconale bijdragen 100,00
Werelddiaconaat Ghana 330,37
Binnenlands diaconaat 245,61
Pauluskerk 214,81
Tuin Gasthuis 287,99
Tuin Gasthuis aanvulling diaconie 288,00
KIA Zending Pakistan
via gemeenteleden 152,49
KIA Zending Pakistan aanvulling
door diaconie 47,51
KIA Zending Syrië  212,15
Missionair werk via gemeenteleden 169,63
Missionair werk aanvulling
door diaconie 30,37
KIA Zending Vredesweek
via gemeenteleden 172,48
KIA Zending Vredesweek
aanvulling door diaconie 27,52
Totaal  € 3.137,71

In het derde kwartaal hebben kerkdien-
sten plaatsgevonden met aanwezigheid 
van een beperkt aantal gemeenteleden. 
Naast de collecte ontvangsten in de kerk 
zijn er op de bankrekening van de Diaco-
nie ook collectegelden ontvangen voor 
de diverse collectedoelen. Aangezien er 
nog geen sprake is van volledig bezette 
diensten heeft de Diaconie besloten om 
eveneens voor het derde 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 collecten
Wanneer u één van de beoogde collec-
tedoelen in het bijzonder wilt steunen, 
kunt u een storting doen op bankrekening 
NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Brielle, onder 
vermelding van het specifieke doel van 
uw keuze.

Hospice Calando Dirksland
Zondag 14 november is de Diaconale 
inzameling voor Calando. Calando is een 

hospice voor iedereen dus een alge-
mene instelling, een huis voor iedereen 
die ongeneeslijk ziek is en bij wie het 
sterven aanstaande is. Levensbeschou-
wing of geaardheid spelen geen rol bij 
het ontvangen van zorg. De persoonlijke 
betrokkenheid is doorslaggevend. En dat 
geldt ook voor de betrokkenheid richting 
familie of andere naasten en bezoekers. 
Calando zorgt ervoor dat de bewoner 
een naar omstandigheden zo aangenaam 
mogelijk verblijf krijgt. In een context die 
vertrouwd is en lijkt op de thuissituatie. 
Familie, vrienden en kennissen zijn daar 
een belangrijk onderdeel van. Op dit punt 
heeft Calando haar bestaansrecht in de 
afgelopen jaren zeker bewezen.
De zorg is pro-actief (anticiperend). Er 
wordt dus niet gewacht tot er een pro-
bleem is maar geprobeerd 
om het probleem te voorkomen. Calando 
is gespecialiseerd in symptoombestrijding 
en streeft naar een optimale kwaliteit van 
leven.

Werelddiaconaat
Zondag 28 november is er tijdens de 
Dienst van Schrift en Tafel een diaconale 
inzameling voor het Werelddiaconaat.
De noordelijke provincies van Kameroen 
liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus 
warm en droog en door de klimaatver-
andering wordt het er niet beter op. De 
woestijn rukt op en verdrijft boerenfami-
lies van hun grond. Veel dorpsbewoners, 
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.
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwe-
ge overstromingen. Door de klimaatver-
andering zullen die helaas steeds vaker 
voorkomen. De overstromingen spoe-
len de oogst van de toch al zeer arme 
bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen 
voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie 
helpt de inwoners van Bangladesh na een 
ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed 
mogelijk op een overstroming kunnen-
voorbereiden.

Zending in Rwanda
Zondag 5 december is de inzameling 
voor de weeskinderen in Rwanda.
Wat begon als een opvangcentrum voor 
weeskinderen na de genocide van 1994 
in Rwanda, groeide uit tot een stevige 
organisatie voor kinderen en verzorgers, 

die te maken hebben met hiv en kinderen 
die geen veilig thuis hebben. Kinderen 
worden thuis bezocht, krijgen hulp op 
school. Verzorgers ontvangen steun met 
goed voedsel, inkomen en een zorgver-
zekering. Via sport en spel leren kinderen 
omgaan met hun ziekte. Want ook als je 
met hiv besmet bent, ligt er nog een hele 
toekomst voor je door directe hulp aan: 
2400 kinderen en verzorgers begeleiden; 
ondersteuning hiv-geïnfecteerde kinde-
ren; ondersteuning van hiv-geïnfecteerde 
opvangouders en zorgen voor onderwijs 
en veilige omgeving.

Binnenlands Diaconaat
Zondag 12 december is de collecte be-
stemd voor jeugddorp De Glind.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinde-
ren uit huis geplaatst. Ze maakten in hun 
jonge leven al té veel mee. In De Glind, 
een klein dorpje in het midden van Ne-
derland, kunnen 120 van deze getrauma-
tiseerde en kwetsbare kinderen wonen en 
werken aan hun toekomst. In jeugddorp 
De Glind gelooft men sterk in de helende 
kracht van een stabiel gezinsleven. Ver-
spreid over het verder heel gewone dorp 
staan 28 gezinshuizen waar deze kinde-
ren een veilig thuis vinden.
Getraumatiseerde en kwetsbare kin-
deren kunnen in de gezinshuizen van 
Jeugddorp De Glind herstellen en zich 
ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen 
vinden in De Glind een veilig thuis in een 
stimulerende leef- en leeromgeving.
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Crea-doe
De dames van de Crea-doe-middag heb-
ben er lang naar uitgezien. Maar na bijna 
twee jaar was het dan zover. Op 2 oktober 
hielden zij hun verkoopdag. In de Sint-Ca-
tharijnekerk dit keer. Het assortiment was 
groot. De sfeer was uitstekend. En de op-
brengst is zonder meer goed te noemen: 
ruim 1.200 euro. Ieder die op welke ma-
nier ook aan dit resultaat heeft bijgedra-
gen: hartelijk dank. Bijzondere dank ook 
aan een Brielse mevrouw die de kerk een 
warm hart toedraagt en spontaan twee 
door haar gemaakte quilts ter beschikking 
stelde waarvan de verkoopopbrengst 
volledig ten goede kwam van de kerk.

Toeristenbezoek
Per 1 november zal de kerk voor toeris-
tenbezoek gesloten zijn. We kijken terug 
op een goed toeristenseizoen. Dankzij de 
bereidheid en inzet van heel veel vrij-
willigers. Ieder die hieraan - en aan het 
financiële resultaat - heeft bijgedragen: 
heel veel dank.

Rommelmarkt
Wie de rommelmarkt in de Coppelstock-
straat bezoekt, kan vaststellen dat de sfeer 
er weer helemaal in zit en dat alle daar 
actieve vrijwilligers er opnieuw volledig 
voor gaan. Sla uw slag in het ruime en 
overzichtelijk uitgestalde aanbod!
Voor alle duidelijkheid: ook op de woens-
dagavonden is de rommelmarkt open van 
19.00 tot 20.30 uur.

Collecten
Besloten is dat we vooralsnog in de kerk 
niet met de collectezak rond gaan. Ook in 
de komende periode kunt u uw bijdrage 

aan de kerkelijke collecten  (eredienst en 
onderhoud Sint-Catharijnekerk) overma-
ken op: NL 35 INGB 0004 3205 46 ten 
name van Protestantse gemeente Brielle.
Voor overmaking van uw bijdrage aan de 
collecten van de Diaconie geldt: reke-
ningnummer NL 32 RABO 0365 4804 
44 ten name van Diaconie Protestantse 
gemeente Brielle.

Voor de collecte aan de uitgang wordt 
momenteel niet meer de houten schaal 
gebruikt maar het offerblok. Zoals bekend: 
de opbrengst van deze collecte wordt 
verdeeld; 2/3 voor de kerk; 1/3 voor de 
Diaconie.

Najaarsactie
In november bezorgen wij u voor de 
Najaarsactie een enveloppe met brief. In 
die brief staat waarom wij een dringend 
beroep op u doen. 
Heeft u een vraag over de brief? Mail deze 

dan naar: kerkrentmeesters@protestantse-
gemeentebrielle.nl.
Wij hopen dat u met een extra gift wilt 
meehelpen.

Koffie drinken
Een aantal afgelopen zondagen hebben 
wij elkaar na de ochtenddienst weer 
kunnen ontmoeten onder het genot van 
koffie of thee. Verzorgd door ‘koffieschen-
kers’ die zich spontaan aanmeldden op 
de voorafgaand aan de dienst gedane 
oproep. Als blijkt dat ‘koffie drinken’ na de 
dienst voorlopig toegestaan blijft, zal ge-
probeerd worden om het koffieschenken 
weer volgens een rooster te doen. Wie wil 
dat rooster maken ?

Giften
In de afgelopen periode ontvingen we 
een anonieme gift van 45 euro aan 
collectebonnen via Joke van der Lugt. 
Hartelijk dank daarvoor.

Van de 
kerkrentmeesters

Najaarsmarkt
Blij en trots zijn de dames  van de Crea-doe-najaarsmarkt op 
zaterdag 2 oktober: een opbrengst van 1.200 euro! En dat is  nog 
zonder wat er via de toeristenbalie aan mondkapjes en liedboe-
komslagen is verkocht. Dat horen we aan het eind van het jaar. 
We willen iedereen bedanken die hieraan op enigerlei wijze heeft 
meegewerkt: bakkers, donateurs, rommelmarkt, helpers bij de 
verkoop en het klaarzetten (Ton Menkveld), kosters, Theun die 
voor de pin zorgde, Jolanda voor de bloemen, John Bos voor de 
cadeaumand, Coby voor de poster, nogmaals dank! 
De cadeaumand werd gewonnen door mevrouw Zijlstra. De prijs 

hiervan was € 37,10 en zij raadde € 37,50. De quilt, door Emma 
van Dijk gemaakt, ging naar mevrouw Reuter. Het raadsel werd 
deels opgelost door twee mensen, een toerist en de familie 
Voskamp. Het is het restant van een boomstam en is gemaakt 
door wespen; wespen gebruiken het hout voor het maken van 
hun nest.
We bedanken apart Grace voor het vele werk dat ze voor het 
realiseren van de najaarsmarkt heeft verzet. Klasse! 

Tony Schram
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Van de 
kerkenraad

Startzondag
Met de dienst op startzondag 26 september ging het seizoen 
2021-2022 officieel van start.
‘Van U is de toekomst’ luidt het thema dat door de landelijke 
kerk aan het nieuwe seizoen is meegegeven. Een thema dat wil 
aangeven dat we als kerk, geïnspireerd vanuit het verleden, volop 
willen leven in het heden.
In zijn eerste dienst na zijn bevestiging op 5 september vorm-
de de oproep ‘Geef elkaar de ruimte’ de leidraad in de uitleg en 
verkondiging van ds. Eibert Kok.
Het feit dat vanaf deze zondag het gezamenlijk koffiedrinken na 
de dienst weer mogelijk was, gaf deze dienst een extra feestelijk 
tintje. Ook op deze startzondag kon weer worden genoten van 
de resultaten van de traditionele taartbakwedstrijd ‘Heel Catharij-
ne bakt!’

Voorzi!er kerkenraad
De kerkenraad is verheugd dat de heer Wim Littooij bereid is 
voor een periode van twee jaar voorzitter van de kerkenraad te 
worden. Hij zal in de dienst van zondag 7 november door ds. 
Eibert Kok bevestigd worden als ouderling.
De eerste kerkenraadsvergadering onder leiding van de nieuwe 
voorzitter is op 25 november. De vergaderingen van september 
en oktober werden, als technisch voorzitter, geleid door de heer 
Herman Bloemhof.
De kerkenraadsvergaderingen werden tot nu toe geopend door 
een predikant. Vanaf de komende vergadering gaat dat bij toer-
beurt plaatsvinden. Op deze manier kunnen kerkenraadsleden 
hun drijfveer laten horen om actief te zijn in het kerkenwerk.

Jaargesprekken
Vanaf seizoen 2013-2014 hebben er jaarlijks met de predikan-
ten en de voorzitters van de kerkenraad, de diaconale raad, de 
pastorale raad, en het college van kerkrentmeesters en de scriba 
jaargesprekken plaatsgevonden. Deze ambtsdragers krijgen in 
het jaargesprek de gelegenheid om in kleine kring hun dagelijkse 

werkzaamheden in de gemeente te evalueren. Het doel van het 
vertrouwelijke gesprek, waar geen verslag van wordt gemaakt, is 
niet om te controleren, maar om te reflecteren en ondersteunen 
waar nodig.
Als gevolg van de coronaperikelen hebben de jaargesprekken 
al enige tijd niet meer plaatsgevonden. In de komende periode 
wordt de draad echter weer opgepakt en zullen mevrouw Rian-
ne Fortuin en de heer Auke Jan van den Hout gesprekken voeren 
met de predikant, de voorzitters van de kerkenraad, het college 
van diakenen, en het college van kerkrentmeesters en de scriba.

Organisatieaanpassing kerkenraad
Naar aanleiding van de ‘kick off’ bijeenkomst van de kerken-
raad afgelopen 11 september heeft mevrouw Lydia Roosendaal, 
extern begeleider, de kerkenraad een ‘voorstel plan van aanpak 
her-organisatie kerkenraad Brielle’ aangeboden.
Meningsvorming en besluitvorming over dit document zal 
plaatsvinden in de kerkenraadsvergadering van 25 november, als 
de nieuwe voorzitter in functie is.

Glimlachsteentje
Ik heb er maar één
en hij is voor jou
… de glimlachsteen 

Hij past in je zak,
wijkt niet van je zij. 
Een droevige dag? 
Kijk even naar mijn glimlach. 
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De eerste avond van Het Gesprek (tussen theologie en filosofie), 
was met ds. Piet Schelling uit Monster. Het doorgaande thema 
van de zes gesprekken is dit seizoen ‘Verlichting’, elke maand de 
tweede woensdag in De Sjoel, om 20.00 uur.
Ds. Piet Schelling, in gesprek met Willem Chr. Meyboom, bena-
drukte vooral de Verlichting in het leven van de christen, in barre 
en blijde tijden, de creërende mens in het voetspoor van Jezus 
de Nazareeër.

Gemeenteleden uit de midden-generatie ontmoeten elkaar 
maandelijks in de Sjoel. Gespreksonderwerpen, boek of thema 
kiezen we met elkaar uit. De boekbespreking van ‘Rebible’ is met 
deze avond afgerond. In het kader van een cursus Contextueel 
Bijbellezen wordt het programma op maandag 29 november 
ingevuld door Rianne Fortuin. Je bent vanaf 20.00 uur van harte 
welkom! Opgeven kan bij Rianne Fortuin (rf@pn.nl)  of bij Ronald 
van de Vliet (ronaldvandevliet@boerderijopaarde.nl).

Onder de blauwe hemel en een gele zon
kwamen dagelijks toeristen die hoorden van de Dom.
Door Nobel-, Voor- en Langestraat, uiteindelijk op de Markt …
Ja alle wegen naar Catrijntje waren keurig aangeharkt.
Nog even dan een ijsje en een stop op ’t Wellerondom,
dan zien ze hoog oprijzend, de oude Brielse Dom. 
En ze lachen en ze praten en ze wijzen naar de kerk.
De deuren staan al open, dus naar binnen gaan die kerk.

Onder hoge gewelven en een houten dak
stellen vriendelijke vrijwilligers de toeristen op hun gemak.
“Kom maar binnen, ja kom binnen, wees welkom allemaal.
Kom maar binnen, steek een kaarsje aan en kom op je verhaal.
Dwaal rond in wijde beuken of mijmer weg in de kapel.
Kijk, hier is een plattegrond, zo vind je ’t wel.”
Verrast liepen ze ‘t eeuwenoude rondje over graven en langs 
ramen 

En verzuchtten, als ze even zaten: “Wat geweldig hier. Amen!”

De zomer is voorbij, toeristen blijven nu thuis, 
ook onze gastvrouwen en -heren hoeven even niet meer van 
huis.
Belangeloos stonden ze deze zomer enthousiast en met weids 
gebaar
voor duizenden bezoekers elke dag weer klaar.

Dank, grote dank, gastheren en gastvrouwen
Dank dat we op jullie konden bouwen.
Dank, grote dank voor jullie enthousiaste dadendrang.
Door jullie blijft de Sint-Catharijnekerk nog heel lang.

(Gedeeltelijk naar lied Land van Maas en Waal 
van Boudewijn de Groot)

Onder de blauwe hemel toeristen in de kerk

Eind oktober was ik bij de Werkgroep 
Eredienst die na een lange periode weer 
bij elkaar kwam. Het was mooi om met 
deze werkgroep en deze mensen (verder) 
kennis te maken. Verschillende punten 
kwamen voorbij. Eén daarvan was de 
vraag wanneer we weer kunnen starten 
met andersoortige diensten. Door de va-
cature en ook door corona was er een tijd 
lang minder mogelijk. In het verleden is er 
van allerlei variatie in diensten geweest, 

zo werd mij verteld. Het zou mooi zijn als 
we dat weer kunnen oppakken. Daarom 
wil de Werkgroep Eredienst dit kalender-
jaar nog een keer bij elkaar komen en een 
plannetje maken. Suggesties vanuit de 
gemeente zijn daarvoor welkom! En ook 
mensen die willen meedoen in de voor-
bereiding van die diensten. Dus laat maar 
weten wat je ideeën zijn en wat je er zelf 
in kunt betekenen.

Eibert Kok

Het gesprek met Piet Schelling

Andersoortige diensten Facebook

Contextueel Bijbellezen

De Protestantse gemeente Brielle heeft 
al een paar jaar een Facebookpagina, 
maar daar wordt nog weinig gebruik van 
gemaakt. Dat gaat veranderen! Dus like de 
Facebookpagina en ontvang de berichten 
op je tijdlijn.



Er lopen twee leessporen naast elkaar. 
Het ene is het driejarige rooster, waarin 
elke drie jaar dezelfde lezingen voorbijko-
men. Het andere is het alternatieve spoor, 
waar soms verrassend andere lezingen 
aan de orde zijn. Bij het driejarige rooster 
wisselt met het nieuwe kerkelijke jaar de 
evangelielezing. Tot en met 21 november 

is dat Marcus. Vanaf 28 november geeft 
Lucas de toon aan. Op het alternatieve 
spoor waarop in Johannes doorgelezen 
wordt, komt Johannes in de Adventstijd 
toch even op een zijspoor. Het alternatief 
geeft voor de Adventzondagen lezingen 
uit Lucas 1.

Marcus 12: 38-13:2, Jezus geeft onderricht 
in de tempel en hij ziet daar een weduwe 
die een klein bedrag in de offerkist gooit. 

Johannes 10: 22-30, bij het feest van de 
Tempelwijding.

Leesrooster
(onder voorbehoud)
14 november Exodus 30: 11-16
 Marcus 12: 38-3:2
21 november Sefanja 1: 14-2:3
 Marcus 13: 14-27
28 november Zacharia 14: 4-9
 Lucas 21: 25-31
5 december Maleachi 3: 1-4
 Lucas 3: 1-6
12 december Sefanja 3: 14-20
 Lucas 3: 7-18
19 december Micha 5: 1-4a
 Lucas 1: 39-45

Ik sta voor u in
leegte en gemis

Ik sta voor u in leegte en gemis
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw 
wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot hebt Gij geen and’re 
zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij 
tegen.
Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw 
hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe 
ogen?
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting 
geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij 
leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden

Tekst: Huub Oosterhuis, 
melodie: Bernard Huijbers

Bij de 
diensten
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Twee leessporen 

14 november - Onderricht in de tempel

21 november - Gedachtenis  overledenen

28 november - Aankondiging Johannes de Doper

5 december - Aankondiging geboorte Jezus

12 december - Lofzang van Maria

19 december - Lofzang van Zacharias

Allerzielen
Op dinsdag 2 november, Allerzielen, was 
de Sint-Catharijnekerk weer geopend.
Wereldwijd werden op deze dag overle-
denen herdacht.
Voor iedereen, gelovigen en niet-gelovi-
gen stelde de Protestantse Gemeente
Brielle de Sint-Catharijnekerk open om 
stil te staan bij hen die ons ontvielen.
De kerk was geopend van 14.00 tot 19.00 
uur.
Er werden kaarsjes opgestoken en er 
werd herdacht.

Marcus 13: 14-27, een onheilspellende 
rede over wat komen gaat, maar laat je 
niet bang maken.
Johannes 10: 31-42, Jezus’ woorden roe-
pen weerstand op.

Om aan te sluiten bij de thematiek van 
deze zondag, de gedachtenis van de 
overleden leden, wijken we op deze zon-
dag van het rooster af: Marcus 6: 45-51, 
de storm op het meer, staat centraal.

Lucas 3: 1-6, Johannes de Doper laat van 
zich horen.

Lucas 1: 26-38, de aankondiging van 
Jezus’ geboorte.

Lucas 3: 7-18, Johannes de Doper roept 
de mensen op tot bekering en doop.

Lucas 1: 39-56, de lofzang van Maria.

Lucas 1: 39-45, de lofzang van Maria komt 
bij het driejarige rooster een week later.

Lucas 1: 57-80, de lofzang van Zacharias.

Lucas 21: 25-31, opnieuw een stuk uit de 
rede van vorige week, nu in de versie van 
Lucas.

Lucas 1: 5-25, de aankondiging van de 
geboorte van Johannes de Doper.



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

  Collecten

zondag 14 november 9e zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Hospice Calando
ds. Dick ter Horst (Hellevoetsluis)  Onderhoud

17.00 uur vesper  

zondag 21 november laatste zondag kerkelijk jaar Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Diaconie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 28 november 1e Advent Werelddiaconaat
10.00 uur liturgische kleur is paars Onderhoud
ds. Eibert Kok dienst van Schrift en Tafel 

zondag 5 december 2e Advent Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Zending
ds. Harry Doornbos (Oostvoorne)  Onderhoud

zondag 12 december 3e Advent Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

17.00 uur vesper

zondag 19 december 4e Advent Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Missionair werk
ds. Eibert Kok  Onderhoud

19.30 uur kerstzangdienst Onkosten
  Onderhoud

vrijdag 24 december Kerstnacht ½ Eredienst
21.30 uur liturgische kleur is wit ½ Leger des Heils
ds. Eibert Kok  Onderhoud

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Op vrijdagavond 19 november is er weer 
Sirkelslag Kids! Dat is voor jou (8-12 jaar)!
Sirkelslag is een spel dat overal in Neder-
land tegelijk gespeeld wordt via internet. 
Teams uit verschillende plaatsen doen 
mee. 
Dit keer doen we in Brielle ook mee.
We spelen het spel vanaf onze eigen 
locatie in Brielle en nemen het op tegen 
honderden andere teams uit heel Neder-

land. Wie wint de enige echte Sirkelslag 
KIDS beker?
Het thema dit jaar is: Terug in de toe-
komst. Stap je met ons in de tijdmachine? 
We gaan terug naar de start: het verhaal 
van de schepping. Beleef het scheppings-
verhaal door spannende en uitdagende 
spellen te spelen. En misschien halen we 
wel de hoogste score en krijgen we een 
toffe prijs! 

We staan stil bij de chaos waarin alles be-
gon. Wat gebeurde er precies in die zeven 
dagen volgens de Bijbel? En waar komen 
die zeven dagen vandaan?  
Een team voor Sirkelslag KIDS bestaat uit 
4 tot 12 deelnemers en het spel wordt ge-
speeld van 19.30 - 21.00 uur. Je hoort nog 
waar het precies zal zijn en hoe je je kan 
opgeven. Hou Facebook en de site van de 
kerk in de gaten!

Het was leuk om weer samen met de 
kinderen samen te kunnen komen in de 
kindernevendienst. Tijdens de Advent-
zondagen zal er weer iedere zondag 
kindernevendienst zijn. We hebben een 
mooi plakboek van Lucas. In de kinder-
nevendienst gaan we kijken wat Lucas 
allemaal verzameld heeft. Stel dat Lucas 
een plakboek had gemaakt wat zou er 
dan allemaal instaan? We gaan hier over 
nadenken. Iedereen krijgt ook weer een 
mooi boekje mee naar huis. Hierin staan 
leuke verhalen, knutselideeën en je kan 
ook zelf iets plakken om een mooi boekje 
ervan te maken. Tot 28 november .

Annemiek en Jeanette 

Maar niet uit 
het hart

     Dierenverhalen over afscheid
De eekhoorn moet afscheid nemen van 
de mier. ‘Niet met gejammer en wat zal 
ik je missen en kom gauw terug en zo’, 
want daar heeft de mier een hekel aan. 
Maar dat kan de eekhoorn niet beloven. 
Hij weet zeker dat hij aan de mier zal 
blijven denken en hem nooit zal verge-
ten. 
In Maar niet uit het hart heeft Toon 
Tellegen de mooiste dierenverhalen over 
afscheid verzameld.
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Brielle doet mee aan Sirkelslag Kids

Kindernevendienst
was weer erg leuk

Breng Bijbelse verhalen tot leven door zelf 
een Paradijs, Ark van Noach en taferelen 
rond de geboorte van Jezus te knutselen. 
Verdiep je in de verhalen uit het oude en 
nieuwe testament en volg de gemakkelij-
ke stap-voor-stapinstructies om meer dan 
50 leuke knutselprojecten te maken met 
lege doosjes en ander gebruikt materiaal.
Auteur: Fiona Hayes

Het grote 
Bijbelse 
knutselboek



Zoek altijd naar wijsheid
Luister goed! Als je God wilt kennen en 
eerbied voor hem wilt hebben, dan moet 
je luisteren. Denk steeds aan mijn wijze 
lessen en mijn regels. Ga steeds op zoek 
naar wijsheid en denk altijd goed na. Doe 
je best om alle wijze lessen te begrijpen. 
Zoek naar wijsheid alsof je naar een kost-
bare schat zoekt. En blijf altijd zoeken!
De Heer geeft wijsheid. Zijn woorden 
geven kennis en inzicht. De Heer geeft 
geluk aan eerlijke mensen, aan mensen 
die hem trouw zijn. Hij beschermt hen. 
Hij zorgt voor mensen die goed leven, hij 
beschermt hen tegen gevaar.

Door wijsheid word je gelukkig
Gelukkig zijn mensen die wijsheid en ken-
nis hebben gevonden. Want je hebt meer 
aan wijsheid dan aan zilver of goud. Wijs-
heid is meer waard dan edestenen. Niets 
is zo veel waard als wijsheid, niets op de 
hele wereld. Als je wijs bent, zul je een 
lang leven hebben. Wijsheid zorgt voor 
rust en vrede in je leven. Alle mensen die 
wijsheid zoeken en vinden, zullen lang en 
gelukkig leven!
De Heer heeft de hemel en de aarde met 
wijsheid gemaakt. 

Zoeken naar wijsheid en troost  (gedeelten uit Spreuken 2 en 3)

Uit de 
Samenleesbijbel

Herinneringen bewaren
In deze periode sluiten we het kerkelijk jaar af en gaan in de adventtijd op weg naar 
een nieuw begin. Maar eerst gedenken we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
op 21 november de mensen die het afgelopen jaar gestorven zijn. 
De wijze lessen uit Spreuken kunnen mensen een houvast en troost geven om de 
draad van het leven weer op te pakken na een groot verdriet. Toch wil je iemand die 
gestorven is graag altijd blijven herinneren. Daarvoor kun je een herinneringsboekje 
maken of een mooi versierde doos waarin je speciale dingen bewaart die je doen 
denken aan degene die gestorven is. Dat kunnen foto’s zijn, een kaart of een cadeau-
tje dat je kreeg. Je kunt er ook een briefje in stoppen waarop je een mooie gebeurte-
nis schrijft die je samen beleefde. En een mooi gedicht dat je bij het lezen telkens kan 
opbeuren. Zo kun je vast meer herinneringen bedenken waardoor je met een warm 
gevoel aan die speciale persoon denkt.

Weetje Zelf doen
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De Heer geeft liefde 
aan goede mensen

Als je iemand ergens mee kunt helpen, 
doe dat dan ook. En geef hem waar hij 
recht op heeft. Zeg niet: ‘Ga weg, kom 
morgen maar terug.’ Als iemand jou ver-

In de bijbelboeken Spreuken, Prediker en Hooglied staan geen gewone verhalen. Spreuken en Prediker zijn teksten die je leren hoe 
je moet leven. In Hooglied staan liefdesgedichten. Al deze teksten worden ook wel ’wijsheidsteksten’ genoemd. Deze keer lezen 
we uit Spreuken.

trouwt, moet je hem niet slecht behan-
delen. 
Maak geen ruzie met iemand die jou geen 
kwaad gedaan heeft. Wees niet jaloers op 
iemand die geweld gebruikt. Word niet zo 
slecht als hij.

Het boek Spreuken
De wijze koning Salomo zou het bijbel-
boek Spreuken hebben geschreven om 
mensen te leren hoe ze moeten leven. 
De ‘ik’ in de tekst, is een soort leraar. Als 
je naar de lessen van de leraar luistert, 
zul je een goed leven hebben. Het aller-
belangrijkste aan de lessen is dat je een 
goed leven moet hebben voor God. Er 
staan ook veel wijze lessen in dit bijbel-
boek hoe je met andere mensen moet 
omgaan.



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!



De nieuwe adventskalender leidt lezers 
door het bijbelboek Openbaring. “Bij uit-
stek een adventsboek,” aldus scriba René 
de Reuver. “Openbaring gaat over God 
die komt, die door het oordeel heen Zijn 
mensen en Zijn wereld redt.” 

Waarom juist dit bijbelboek?
“Dat heeft alles te maken met ons jaarthe-
ma ‘Van U is de toekomst’. Veel mensen 
maken zich zorgen om de toekomst en 
vragen zich af of de kerk nog toekomst 
heeft. Het is goed om samen deze zorg te 
bespreken en in Bijbels perspectief te zien. 
De toekomst is niet aan ons, maar aan 
God alleen, van Hem die is, die was en die 
komt (Openbaring 1:4). Openbaring geeft 
ons een inkijkje in Gods toekomst.”

Wat is de link tussen Advent 
en Openbaring?

“Openbaring is een echt adventsboek. 
Het gaat over God die komt, die door het 
oordeel heen Zijn mensen en Zijn wereld 
redt. De wereldgeschiedenis staat in het 
teken van de belofte ‘Alles maak ik nieuw’ 
(Openbaring 21:5). Met de geboorte van 
Jezus is dit nieuwe van God zichtbaar 
geworden. De ‘eerste komst’ van Jezus in 
Betlehem zet de toon voor Zijn ‘tweede 
komst’ aan het einde der tijden.”

Welke gedeelte spreekt u het meeste aan?
“Wat mij altijd ontroert is Openbaring 7: 
een blik in de hemel met de ontelbare 
schare uit alle volken, de stammen van 
Israël voorop, en alle tijden - over diversi-
teit gesproken! - en de dieren die een en 
al aanbidding zijn voor God en voor het 
Lam (Jezus). Zij komen uit de verdrukking 
en loven en prijzen God - hemelse liturgie 
waar ook de dieren in meedoen!” 

Hoe ziet u die toekomst voor u?
“Openbaring helpt me om het op een 
bepaalde wijze voor me te zien, al is het 
in beeldtaal. Het jaarthema vat het voor 
mij krachtig samen: Van U, God, Christus, 
is de toekomst. 

Een tekst die mij ook verder helpt is 1 
Korintiërs 13:12, waar Paulus zegt: Nu, in 
dit leven, kijken we als het over de dingen 
van God en dus over de toekomst gaat, in 
een wazige spiegel. Straks, in Gods grote 
toekomst, zullen we Hem zien van aan-
gezicht tot aangezicht! De verrassing staat 
ons dus nog te wachten.” 

Wat kunnen we leren voor deze tijd?
“Openbaring is geen puzzelboekje met 
verborgen route van de toekomst, maar 
een troostboek in beeldtaal voor aange-
vochten volgelingen van Jezus. Uiterst 
kritisch voor iedereen die meent de din-
gen naar eigen hand te kunnen zetten: de 
keizer, andere machthebbers, maar ook 
christenen die meer vol zijn van zichzelf 
dan van Christus. Het is bemoedigend en 
troostend voor mensen die weten van 
‘het beest’, maar toch geloven dat de toe-
komst aan God is. Openbaring is als het 
ware een profetisch stripboek dat het ver-
langen naar Gods toekomst aanwakkert. 
Zie de slotzin: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ Amen. 
Kom, Heer Jezus! (Openbaring 22:20)

Kalender bestellen
Gratis één exemplaar van de adventska-
lender aanvragen: www.protestantsekerk.
nl/thema/kerst/bestellen/
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Adventskalender van Protestantse Kerk Nederland

Een goed gesprek
‘Een goed gesprek’ (voor iedereen zo 
tussen de 20 en 60 jaar)
We bespreken het boek ‘Rebible, Ontdek-
king van vergeten verhalen’ van Inez van 
Oord. De gesprekken die Inez met haar 
broer Jos van Oord heeft over de bijbel-
verhalen en verhalen uit andere tradities 
gaven voldoende gespreksstof om de 
avonden te vullen. Het boek is inmiddels 
bijna uit. Het volgende onderwerp bepa-
len we met elkaar en dat is Contextueel 
Bijbellezen geworden. 
Je bent van harte welkom op maandag 
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 
(op donderdagen)
Plaats: Sint-Catharijnekerk (hoofdingang)
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
4 november 

Geloofsgetuigen: lied 737 - 745
2 december 
Advent: lied 432 – 466

Het Gesprek
(op woensdagen)
Zes avonden ‘Het Gesprek’ met het door-
lopend thema Verlichting
Plaats: de Sjoel, Turfkade 16 
Tijd: 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 
uur
Het tweede ‘Gesprek’ is op 10 november 

Spreker: dr. Tjaard Barnard, theoloog, pre-
dikant bij  de Remonstrantse gemeente 
Arminiuskerk te Rotterdam
 

Het Kam-orgel en de Kerkmuziek 
(op maandagen)
Een serie van vier avonden in de Catha-
rijnekerk
Tijd: 20.15 uur met catering vooraf
verzorgd door de organisten van de kerk.
De tweede avond is op 15 november 
met Jan Meuleman, ‘de (neven)functies 

van het orgel in de Eredienst’

Vespers in de Sint-Catharijnekerk
De vespers vinden plaats op iedere twee-
de zondag van de maand om 17.00 uur 
in de Sint-Catharijnekerk (behalve juli en 
augustus). De eerstvolgende Vespers zijn 
op 14 november en 12 december.

Levende Adventskalender
Ook dit jaar is het niet verantwoord om 
in onze huiskamers de Levende Advents-
kalender te organiseren. Maar net als 
vorig jaar zijn we welkom bij Boerderij Op 
Aarde, Sleepseweg 9. 
Deze keer is dat op zaterdag 18 december 
om 15.00 uur. Vorig jaar beleefden we een 
fijne middag met elkaar en dat gaat dit 
jaar vast weer lukken.
Iedereen die op deze middag iets wil 
bijdragen in de sfeer van Advent of Kerst 
wordt verzocht dit te melden bij Trudy 
Morgenstern, telefoon 0181-416886 of 
g.morgenstern@hetnet.nl.
Weet u van harte welkom!

Winterwerk



Tuincentrum

M. van den Berg

Profile van Oudenaarden | ‘t Woud 4 | 3232 LN Brielle 
0181-413351 | www.profilevanoudenaarden.nl

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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Wij zijn niet van die wereldreizigers en 
vliegen staat doorgaans niet op ons 
program. Maar als je kleinkind op Cyprus 
wordt gedoopt, stap je toch maar in het 
vliegtuig. Onze oudste zoon Martijn, zijn 
Grieks-Cypriotische vrouw Maria en hun 
inmiddels ruim anderhalf jaar oude doch-
tertje Neféli wonen ongeveer drie maan-
den per jaar op Cyprus. Normaal gespro-
ken worden in de Grieks-orthodoxe kerk 
álle baby’s voor hun eerste verjaardag 
gedoopt. Door de coronapandemie werd 
het dopen van Neféli steeds uitgesteld. 
Maar zondag 17 oktober was de grote dag 
aangebroken. 

Belangrijkste familiefeest
Op Cyprus is de doop een van de belang-
rijkste, zo niet het belangrijkste fami-
liefeest. Ik had - behalve wat algemene 
informatie - niet zo’n voorstelling van de 
plechtigheid. Ik heb tot nu toe alleen het 
dopen in onze eigen kerk meegemaakt. 
Dat lijkt in geen enkel opzicht op het do-
pen in de Grieks-orthodoxe kerk. 
Bij binnenkomst in de kerk krijgen alle 
bezoekers een armbandje met - in ons 
geval - een koperkleurig klavertjevier. Net 
als in de katholieke kerk is er een meter. In 
onze kerk kunnen meerdere dopelingen 
in eenzelfde dienst worden gedoopt. In 
de Grieks-orthodoxe kerk is er voor elke 
dopeling een aparte doopdienst. 
De meter - Elena, de beste vriendin van 
onze schoondochter - heeft een grote 
rol naast de priester. De dienst begint 
achterin de kerk met het lezen van het 
doopsacrament door de priester en de 
meter. Omdat Neféli inmiddels al aardig 
groot is en zich bewust van de vreemde 
omgeving, begon ze meteen al te protes-
teren. Het was voor Elena een hele toer 
om Neféli op haar arm te houden. 
Voor in de kapel is een aankleedtafel 
waarop Neféli wordt uitgekleed. Onder-
tussen zegent de priester al prevelend het 

doopwater en sprenkelt speciale olijfolie 
in het water in het grote doopvont. Niet 
zo’n klein ‘waterbakje’ als in de Catharij-
nekerk, maar ongeveer ter grootte van 
een babybad. Neféli wordt daarin al snik-
kend tot driemaal toe uitgebreid met het 
oliewater begoten. Het hoeft geen uitleg 
dat ze dit helemaal niet fijn vindt en dikke 
tranen huilt. Ook tijdens het aankleden 
in haar witte doopjurk is ze niet stil te 
krijgen. 
Tenslotte hangt de priester haar een ket-
tinkje met kruisje om en wordt de doop-
kaars aangestoken. Daarna mogen pappa 
en mamma haar eindelijk troosten ...

 Opnieuw geboren
Dat ik geen Grieks spreek, helpt natuurlijk 
niet om iets te begrijpen van de tekst die 
gelezen wordt. Wat we gemeen hebben 
is het water, de zegen(s) en de kaars. Wat 
ik vooral gemist heb is de wisselwerking 
tussen ouders en ‘gemeente’. Geen doop-
vragen aan de ouders, geen vraag aan de 

gemeente en geen welkomstlied voor de 
dopeling …
Ik bedacht dat je deze manier van dopen 
kunt zien als opnieuw geboren worden. 
Een geboorte is een moeilijke weg en in 
mijn ogen was deze doop dat zeker ook 
voor Neféli. 
Na de plechtigheid zijn familie en vrien-
den allemaal uitgenodigd voor de lunch 
in een hotel. Dertien tafels gedekt voor 
wel honderd gasten. Gelukkig is Neféli 
inmiddels weer in haar element en geniet 
van alle aandacht die ze krijgt.

Jeannette Klein

Een indrukwekkende doop

Het is niet eenvoudig om de juiste woor-
den te vinden bij de dood. Terwijl een 
mooi gedicht, gebed of tekst bij iemands 
overlijden juist heel troostend kan zijn. 
De volgende boekjes bieden troostende 
teksten in situaties van rouw en verdriet.
Troostende gebeden, teksten en gedich-
ten

Dit boekje reikt teksten van troost aan. 
Het bevat citaten uit de Bijbel, gebeden, 
en gedicht- en liedteksten. Een boekje vol 
troost, als een steuntje in de rug. Om zelf 
te lezen of weg te geven, bijvoorbeeld 
rondom gedachteniszondag. 
Rituelen bij sleutelmomenten
Rituelen kunnen helpen bij het omgaan 
met verdriet en rouw: een foto van de 

overledene in een speciaal hoekje van 
de kamer, het branden van een kaars ... 
Het boekje Rituelen bij sleutelmomenten 
zet tien ‘sleutelmomenten’ op een rij, van 
geboorte tot sterven. Het geeft daarbij 
bezinnende teksten en een ritueel dat u 
aan kunt passen aan de eigen situatie.

Bestel via https://webwinkel.pkn.nl/troost

Troost en rituelen
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Aangesloten bij:

T:
E:

Rijksstraatweg 36
3237 LR Brielle - Vierpolders
(0181) 41 86 40
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✓  Woningaanbod

✓  Huuraanbod
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Kopij inleveren voor 3 december 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
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 
16 december. Voor foto’s neemt u contact 
op met Joost de Koning, (0181) 416043.

We kunnen ons als mensen eindeloos 
zorgen maken. Over ons geluk en ons 
ongeluk, over ons werk en onze carriè-
re, over onze kinderen en kleinkinderen, 
over onze gezondheid en ons sterven. Als 
reactie daarop proberen we vaak kramp-
achtig ons leven te sturen. 
De Bijbel laat ons zien dat er ook een 
andere houding mogelijk is. Een houding 
van vertrouwen en overgave, in de we-
tenschap dat de toekomst in Gods hand 
is. Hoe oefenen we ons in dat geloofsver-
trouwen? Het boekje ‘Vaste grond’ zoekt 
handvatten in de levens van verschillende 
mannen en vrouwen in het Oude en 
Nieuwe Testament. 
Het boekje is gratis te bestellen via petrus.
protestantsekerk.nl/vastegrond

November
15  Crea-doe-middag, Sjoel (Turfkade 16), 

13.30 - 15.30 uur 
15  Het orgel in de kerk, kerk,  

20.00 - 21.30 uur 
17 Diaconale raad, Sjoel, 19.45 uur
22  Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30 - 15.30 uur 
28 Kindernevendienst
29  Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30 - 15.30 uur 
29  Een goed gesprek, Sjoel,  

20.00 - 22.00 uur

December
2  Alles wat Ademt, kerk,  

20.00 - 21.30 uur
5 Kindernevendienst
6  Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30 - 15.30 uur 
8 Het Gesprek, Sjoel, 20.00 - 21.30 uur
12 Kindernevendienst
13  Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30 - 15.30 uur 
18  Adventsbijeenkomst, boerderij  

Op Aarde, Sleepseweg 9, 15.00 uur 
19 Kindernevendienst
20  Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30 - 15.30 uur
25 Kindernevendienst

Hartelijk dank voor het mooie bloemstuk, 
dat wij van U voor ons 50-jarig huwelijk 
op 8 september jl. mochten ontvangen.

Tini en Peter Berning

Voor zijn overlijden verzocht Herman 
Koster zijn zoon Henk Koster het volgen-
de bericht te versturen.
Mijn vader wil alle bekenden van de kerk 
danken voor persoonlijke attenties en 
medeleven. 
Het deed  hem veel goed om alle blijken 
van medeleven te ontvangen!
Hij wenste iedereen alle goeds toe!

Namens Herman Koster,
Henk Koster

PGBrielle
agenda

Bedankt

Inleveren kopij

Vaste grond
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Zaalverhuur 

Rust & ruimte 
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plus.nl

Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 
Dat is al handig. Maar helemaal handig is  
PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 
2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  
al klaar bij jouw PLUS.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

NIEUW

Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

Ontwerp&Dtp IWebdesign IReclame IAdvertentie
Drukwerk IUitgeverijIMarketing&Strategie

Artwork&illustratie I Tekst& redactie I Fotografie

Nauwe Sloopje 1b
3231 BW Brielle
T 0181 417 111
info@bastionx.nl
www.bastionx.nl

Communicatiemet de x-factor...
De communicatiepartner voor groot en klein!
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0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18


