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Meditatie 
ds. Peterjan van der Wal

Je zult op een slechte dag maar verzeild raken bij Bethesda te 
Jeruzalem. Een ‘verpleeghuis’ mag je het feitelijk niet noemen. 
Verzorging lijkt er nauwelijks te zijn. En verder heerst er vol-
strekte willekeur. Het is een plek om je als samenleving voor te 
schamen.
Die naamloze man uit Bethesda heeft zijn lot niet over zichzelf 
afgeroepen, hij had zoals zoveel anderen toen en nu, niets te 
kiezen. Het wordt je eenvoudigweg door het leven toebedeeld. 
Vergroeid met zijn ziekbed, is hij niet in staat zélf een keer te 
brengen in zijn lot. Jezus doorbreekt het recht van de sterkste, 
door zijn aandacht aan hem te schenken, zijn hand naar hem uit 
te strekken en hem te bekrachtigen. Daarin komt ook die ándere 
betekenis van Bethesda tot uitdrukking: huis van genade.

Jo Visser, woonachtig te Rotterdam, begon in 1921, nu precies 
honderd jaar geleden, geld in te zamelen voor een Zonnehuis 
voor langdurig zieken. In 1929 kwam zo het eerste Zonnehuis, 
in Beekbergen, tot stand, met het lieveheersbeestje als symbool 
voor de zon, de wende die dit huis in het leven van veel mensen 
bracht en brengt. Vlaardingen volgde in 1966. Op 1 juni 1998 trad 
ik er in dienst als geestelijk verzorger. Dat zat al in mijn genen.
Mijn moeder heeft zich liefdevol bekommerd om kinderen met 
meervoudige beperkingen. Mijn vader heeft zich als toege-
wijd verpleegkundige ingezet voor de zorg voor mensen met 
dementie. Zodoende kwam ik al vroeg met mensen in kwetsbare 
omstandigheden in aanraking en leerde ik hen respecteren en 
waarderen en van hen houden.
Aan de basis ligt het Christelijke gedachtegoed van de naasten-
liefde. In het Zonnehuis Beekbergen hangt nog altijd het glas in 
lood raam met de tekst “Heere, ik heb geen mensch” (Johannes 
5:7). Helpen wie geen helper heeft, daar komt het op aan. Die 
opdracht heeft in deze tijd niets van haar gelding en noodzaak 
verloren.

Soms voelen we ons er verlegen mee: hoe kan ik je nabij zijn, 
wat doet je goed?
Helpen betekent soms ook: schijnbaar niets doen, alleen maar: 
er zijn voor die ander, met alles wat je in je hebt. Je openstellen 
voor elkaar is alles wat er op dát moment werkelijk toe doet. 
Comfort bieden, niet oordelen.
Het er willen zijn voor elkaar is een doen en laten. Samen 
zwijgen, lachen, hopen, bidden, herinneringen delen; maar ook: 
de innerlijke pijn niet afnemen, de klacht niet toedekken, de 
schreeuw niet sussen, de tranen niet drogen; ze zijn er om geuit 
te worden.

Schenk elkaar vooral oprechte aandacht.
Ooit legde ik een werkbezoek af aan het Woodend Hospital, 
Aberdeen, Schotland. Onderweg komen we dezelfde verhalen 
tegen als in het Zonnehuis. Van hoe het in het leven lopen kan, 
met welke teleurstellingen je te kampen hebt, waar je voor moet 
vechten, waar je blij om bent, wat je leven de moeite waard 
maakt, waar je mee worstelt en waar je naar verlangt of uitziet. 
Het geeft een gevoel van herkenning en verbondenheid. Ook 
hier zijn mensen verrassend open als je oprechte belangstel-

ling toont en ook iets van jezelf laat zien. Dan mag je zomaar 
binnenkomen in iemands wereld. Dat is iets wat ik nog altijd 
heel dierbaar vind. Zo ontmoeten we hier de eerste mannelijke 
verpleegkundige in Schotland die net als mijn eigen vader één 
van de eersten was. Voor een ander is het heerlijk dat ze einde-
lijk weer eens met iemand in haar – Duitse – moedertaal kan 
converseren. Er was zelfs iemand die in Schiedam voor BP had 
gewerkt. Gedrieën hebben we hand in hand heel intens gebeden 
met weer een andere patiënt voor wie er een donkere maand in 
het verschiet lag. Dat schept een band, vreemd-vertrouwd.
Gaandeweg tekent zich een spoor af van gezichten die oplich-
ten. Ook al houden we alleen maar even onze pas in, zoeken we 
oogcontact en groeten we elkaar vriendelijk. Een glimlach kost 
niets en betekent zoveel! Voor sommige mensen - niet alleen 
zieken - maakt zo’n klein gebaar hun hele dag goed. Dan weet je 
weer dat je bestaat en dat je van betekenis bent, dat er iemand 
is die je ziet staan en om je geeft. Dat schenkt nieuwe kracht en 
levensmoed: die ander, maar ook jouzelf! 
Al helpt God ons niet direct uit de brand, Hij haalt ons wel er 
doorheen. God wil met ons te maken hebben, ons kennen, in 
onze situatie, hóe die ook is. “Hij schraagt m’ als ik wankel, Hij 
draagt m’ als ik viel.” “In ‘t hart der woestijn, verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven.” 
Dat uitzicht op de realiteit van Pasen waarnaar we, ook ten tijde 
van deze pandemie, steeds weer op weg zijn, mogen we telkens 
opnieuw proeven.

Heere, ik heb geen mensch ...

2



Zingen en bidden in huis en kerk

Uit het 
liedboek

Lied 413 
Grote God, wij loven U

Grote God, wij loven U
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid

Alles wat u prijzen kan,
U, de eeuw’ge, Ongeziene,
looft Uw liefd’ en zingt er van!
Alle Eng’len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
“Heilig, heilig, heilig” toe!

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vader armen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!

Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan!

Wanneer mijn moeder op maandag in 
onze badkamer achter de (semi)automa-
tische wasmachine stond, hoorde ik haar 
altijd dit lied zingen. Haar stem galmde 
door de straat waar wij als kinderen speel-

den. Ik vond dat toen een beetje vreemd 
en had schaamte maar als ik nu terugkijk 
ben ik dankbaar dat zij ons dit geloofsver-
trouwen heeft gegeven.
Een lied dat vertrouwen geeft. Hij laat je 
nooit in de steek. Die Gij waart ten allen 
tijd. Blijft Gij ook in eeuwigheid.

Tine Wolters

Bezoekers zijn van harte  welkom in de 
Sint-Catharijnekerk. Iedere dag geopend, 
behalve op zondag. Van 10.30 uur  tot  
16.30 uur. Voor het onderhoud van de 
kerk vragen wij  een gift van 1 euro, voor 
kinderen 50 eurocent. , 

In de toeristenwinkel is een keur aan gro-
te en kleine cadeautjes te vinden. Onze 
favoriet is ook dit jaar weer  het Briel-
sche mandje met als inhoud een Biertje, 
Brielsche Kanonkogels, de lekkerste drop, 
keuze uit zoet, zout of honing en boe-
kenlegger, Dit alles voor zegge en schrijve 
tien euro. 
Zeer interessant is het boek van Henk  
Vegter met daarbij een CD met het 
Kam-orgel. Nu samen ook voor tien euro.
Ook andere artikelen zijn te koop, zoals 
prachtige geborduurde omslagen voor 
het liedboek, een koelkastmagneet, 
vingerhoedje, theetipje, Briels likeurtje, 
pepermuntdoosje, zelfgemaakte vruch-
tenjam, Brielsche kanonkogels, Brielsch 
biertje. Teveel om op te noemen en alle-
maal met een afbeelding van de Sint- 
Catharijnekerk. 

Breng zomaar eens een bezoekje aan 
onze kerk en koop een leuk presentje 

voor een jarig familielid of iemand uit uw 
kennissenkring! 

Met een dertigtal enthousiaste vrijwilligers 
ontvangen wij de toeristen. Veelal landge-
noten, maar ook Duits- en Engelstaligen. 
Maar … er is nog plaats voor vrijwilligers. 
Het is ontzettend leuk om nieuwe men-
sen te ontmoeten die overal vandaan ko-
men. Ze iets te vertellen over onze mooie 
Sint-Catharijnekerk. Wat te denken van 

een gesprek met bijvoorbeeld mensen uit 
Australië die in Brielle geboren zijn en nog 
weten hoe het vroeger in ons stadje Den 
Briel was. 
Wilt u ook meewerken, meldt u dan aan 
bij onze koster Ina van Veen, telefoon 
06-34690662.
Dit jaar kan de toren helaas niet beklom-
men worden vanwege een restauratie.

Freek Voskamp, 
medewerker Toeristenwinkel

Toeristenwinkel kerk is weer open
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Kerkkronkel 
Willemijn Kon

Er was een tijd dat we volle kerken had-
den, met een concert, een koor maar ook 
met musicals. Zo werd in de Protestantse 
Gemeente Tweestromenland in mei 2014 
de musical Maria uitgevoerd. Jong en 
oud, 70 gemeenteleden deden daar aan 
mee, alle geloven tezamen in één musi-
cal; ik mocht daar een steentje aan bijdra-
gen in het koor. Wat een prachtig project 
was dat, elke vrijdagavond waren we bij 
elkaar om te oefenen in tekst en melo-
die en reken maar dat dit niet zomaar 
een optreden was. Onder de bezielende 
leiding van Marloes Baan voor de regie en 
Frank van Loo als koortrainer werd een 
prachtige musical gemaakt.
Ik neem u mee in het verhaal over Maria.  
In het dorp komt een reizend theaterge-
zelschap op bezoek in ‘de Taveerne van 
Greta’. De groep speelt op verzoek een 
aantal avonden improviserend theater. Ze 
besluiten in overleg met de dorpelingen 
om het levensverhaal van Maria tot leven 
te laten komen in spel en zang. Door de 
voorstellingen van de theatergroep heb-
ben dorpelingen het gevoel alsof ze naar 
hun eigen levensverhalen kijken. En dit 
brengt een hoop teweeg! Ze gaan vragen 
stellen aan zichzelf en aan elkaar. Vragen 
over de zin en onzin, verdriet en hoop, 
geloof en liefde, loslaten en vasthouden, 
begin en einde, dood en leven, dromen 
en visioenen, over geheimen, vastge-
roeste patronen en emoties. En soms is 
het net of de dorpelingen zelf met Maria 
meelopen. Waardoor haar vragen ook 
hun vragen worden. En haar antwoorden 
ook hun antwoorden. Zo krijgt Maria de 
plek die ze ook inneemt voor veel men-
sen: een nabije moeder met oog voor 
wat een mens daadwerkelijk nodig heeft 
aan begrip en mededogen. Aan liefde en 
warmte. Een moeder zonder voorwaar-

den vooraf. Bij wie je altijd terecht kunt. 
Dit was het voorwoord van een prachtige 
uitvoering, drie optredens met een volle 
kerk, de techniek was in de vertrouwde 
handen van Fred Sparnaaij en zijn vrouw 
Rina  hield de ledenadministratie bijeen, 
en vele andere waren daarbij betrokken.
Het was een project van verbinden en el-
kaar vasthouden door zang en stem, door 
even met elkaar tijdens de pauze het wel 
en wee uit te wisselen in alle eenvoud. 
Jubelend ging je weer huiswaarts en de 
klanken bleven tot zaterdagavond in je 
hoofd nagalmen. Het mooiste lied van de 
musical om te zingen vond ik ‘In de stilte 
van je hart’. Een klein gedeelte hiervan:

In de stilte van je hart, in de aller diepste 
lagen, van de uitgestelde vragen, 
smeult de hoop op ‘ooit misschien’. 
In de grotten van je ziel, waar je zelf zo 
vaak verdwaald bent, 
waar je onverwacht onthaald bent, door 
het duister dat er viel.
In de stilte van je hart, hoor je galmen, 
hoor je psalmen, hoor je zingen tegen alle 
stromen in. 
In de stilte van je hart, zie je dansen, zie je 
kansen. 
En het mooiste kind, jijzelf, daar middenin.
In de stilte van je hart, je zult het zien, 
loopt de hoop verrassend uit op ‘ooit 
misschien’ …

Maria
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Vanuit de kerkenraad is het initiatief genomen voor het plannen 
van driemaal een wandeltocht(je) in en rondom Brielle. Een en 
ander in samenwerking met het ‘Gilde van Brielsche Gidsen’.
De data zijn op een woensdag en wel op 21 juli, 18 augustus en 
15 september.
We starten bij de Sjoel, drinken halverwege een kopje thee in de 
kerk en sluiten af met een kopje koffie in de Sjoel
en wie weet een gezellig praatje ...

De wandeling start 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.
We houden rekening met mensen met een rolstoel of rollator. 
Heeft u begeleiding daarbij nodig, geef dit dan aan wanneer u 
zich opgeeft. 
U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 0181-416990 of 
06-531 53 293.

Teuni Langendoen, ouderling
Willem Chr. Meyboom, diaken

Samen aan de wandel
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Van de 
Diaconie

Corona-hulp voor India en Nepal
Honderdduizenden besmettingen per 
dag en overvolle ziekenhuizen: de acute 
noodsituatie in India en Nepal laat de 
verwoestende gevolgen van corona zien. 
Een ongekende ramp voltrekt zich aan de 
andere kant van de wereld. Kerk in Actie is 
samen met de samenwerkende hulpor-
ganisaties een actie gestart om medische 
noodhulp te bieden. Het geld wordt 
door Kerk in Actie onder andere besteed 
aan het verstrekken van medische en 
zuurstof-voorraden, het opzetten van 
vaccinatiecentra met behulp van zieken-
huisnetwerken van verschillende kerken 
en organisaties en opleidingen voor 
gezondheidswerkers over vaccinaties 
en COVID-zorg. Op 13 juni hebben we 
daarvoor extra gecollecteerd tijdens de 
Eredienst. Daarbij is gul gegeven, waar-
voor dank! Daarnaast heeft de Diaconie 
begin juni een extra bedrag gedoneerd 
van 1000 euro.

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.

Vakantie?
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes 
op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders 
geen geld hebben om eropuit te trek-
ken. Wat duurt een zomervakantie dan 
lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, 
toegangskaartjes en een tegoedbon voor 
een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt 
een groot aantal protestantse gemeenten 
deze rugzakjes uit aan kinderen in hun 
omgeving. Actie Vakantietas is een van de 

projecten waarmee Kerk in Actie kinderen 
in armoede helpt. Op 4 juli collecteren
we voor dit doel. Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/vakantietas 

Pauluskerk
Op 11 juli collecteren we voor de Rotter-
damse Pauluskerk. Deze steun gebruiken 
zij onder andere voor:
•  het open huis 7 dagen per week open-

houden van 9.00 tot 21.00 uur;
•  5 dagen per week een warme maaltijd 

serveren aan de allerarmsten;
•  mensen die door alle vangnetten heen 

zijn gevallen op weg helpen, met maat-
schappelijk werk, vluchtelingenwerk en 
noodbedden;

•  medische zorg bieden aan mensen zon-
der geldige verblijfspapieren of zorgver-
zekering;

•  met creatieve en andere activiteiten 
levenskracht helpen versterken;

•  maatschappelijke acties voeren om on-
recht aan de kaak te stellen en oplossin-
gen af te dwingen.

Van harte aanbevolen. Meer informatie: 
www.pauluskerkrotterdam.nl 

Zending Pakistan
Op 8 augustus collecteren we voor 
zendingswerk in Pakistan. In het islamiti-
sche Pakistan heb je het als christen niet 
gemakkelijk. Je wordt beschouwd als 
tweederangs burger, gediscrimineerd en 
geregeld kritisch bevraagd op je geloof. 
Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk 
in Actie steunt een bijbelschool die hen 
door middel van trainingen meer over de 
Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als 
christen staande kunt houden in de maat-
schappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend 
mensen aan deze trainingen mee. Onder 
hen zijn veel jongeren! Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/christeninpakistan  

Werelddiaconaat in Ghana
Veel jongeren in het arme noorden van 
Ghana trekken naar de hoofdstad Ac-
cra, in de hoop daar werk te vinden. De 
meesten van hen komen bedrogen uit. De 
Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren 
uit het noorden ontmoedigen door hen 
kansen te bieden in hun eigen dorp. Met 
steun van Kerk in Actie kunnen ze een 
praktisch vak leren, bijvoorbeeld kleerma-
ker, kapper of timmerman. Daarnaast leert 
de kerk volwassenen lezen en schrijven 
en leidt ze voorgangers op. In de dienst 
van Schrift en Tafel op 15 augustus col-
lecteren we voor het werelddiaconaat.
www.kerkinactie.nl/kerknoordghana 

Na 23 jaar nemen wij afscheid van Brielle, nu ik Zonnehuisgroep 
Vlaardingen vaarwel zeg om per 1 augustus 2021 predikant te 
worden van de Welkomkerkgemeente te Rockanje. We voelen 
ons daar ook echt welkom. Tinte blijf ik bedienen vanuit Roc-
kanje. Aangezien wij eind juni al verhuizen, betekent dat ook, 
dat wij afscheid moeten nemen van de kerkgemeente te Brielle 
en Gerdientje van al de dingen die ze daar heeft gedaan. Vele 
jaren hebben wij ons erg thuis gevoeld in uw midden. We zijn blij 
en dankbaar voor de vele goede ontmoetingen en vormen van 

samenwerken. De laatste jaren waren moeilijke jaren voor de ge-
meenschap. We hopen en wensen u van harte toe dat er met de 
komst van een nieuwe predikant ook echt een nieuw begin ge-
maakt kan worden en gebouwd aan onderlinge verbondenheid. 
We wensen ieder van u persoonlijk en u als kerkgemeente Gods 
zegen toe. En… Rockanje is slechts op een steenworp afstand, 
we komen elkaar vast nog wel eens ergens tegen.

Gerdientje Kramer & Peterjan van der Wal.

Afscheid van Brielle



Torenvalk in toren 
Sint-Catharijnekerk

De steigers rondom de toren komen 
inmiddels boven het dak van de kerk uit. 

Gebleken is dat er in de toren torenval-
ken huizen. De werkzaamheden zijn stil 
gelegd. Men kan pas verder nadat de 
torenvalken zijn uitgevlogen. Hopelijk zal 
dit in juli het geval zijn.

Toeristenbezoek
Dankzij onze vrijwilligers kon op 7 juni het 
toeristenbezoek weer van start gaan. We 
hopen op een goed seizoen met elkaar. 
Waarin we velen kunnen laten genieten 
van onze mooie kerk.
De eerste week van het toeristenbezoek 
verliep goed. Vanwege de restauratie-
werkzaamheden blijft de toren het hele 
seizoen voor toeristen gesloten.

Rommelmarkt
Ook onze vrijwilligers van de rommel-
markt zijn weer aan de slag! Voor het 
afgeven en aankopen van ‘kleine spullen’ 
kunt u elke woensdag in de Coppelstock-
straat terecht; in de ochtend van 9.00 uur 
tot 12.00 uur en in de middag van 13.30 
uur tot 16.00 uur.

Solidariteitskas
Eind vorige maand bezorgde een vrijwil-
liger bij u de jaarlijkse brief voor de actie 

Solidariteitskas. Het verloop van die actie 
tot nu toe is goed.

Informatiezuil
De informatiezuil in de kerk, geschonken 
door Vereniging Vrienden van de Sint-
Catharijnekerk, werkt als digitale gids en 
functioneert uitstekend.
 

College van kerkrentmeesters
In augustus aanstaande treden vier van 
de zeven kerkrentmeesters af. Overeen-
komstig 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. Wil(t) u of  jij 
resultaatgericht bijdragen aan het werk 
van ons College van kerkrentmeesters? 
Dan kan aanmelden via e-mail naar 
kerkrentmeesters@protestantsegemeen-
tebrielle.nl. Daarna nemen wij contact 
met u of jou op. 

Van de 
kerkrentmeesters

Maandagavond-orgelconcerten
(20.00 uur)
21 juni Petra Veenswijk
28 juni Iddo van der Giessen
5 juli Wouter van der Wilt
12 juli Geerten van de Wetering
19 juli Martien de Vos
26 juli Aart Bergwerff
2 augustus Adriaan Hoek
9 augustus Rien Donkersloot
16 augustus Matthias Havinga
23 augustus Maurits Bunt
30 augustus Jaco van Leeuwen
6 september Sietze de Vries
13 september Cor Ardesch
20 september Geerten Liefting
27 september Jan Hage

Zaterdagmiddagconcerten
(16.00 uur)
10 juli Liena Stradina,
 orgel & fortepiano
24 juli Alijah Gospel & Soul Choir,
 Alphen aan den Rijn

7 augustus  Rik Melissant, orgel m.m.v. 
Nanette Mans, sopraan

21 augustus Vincent de Ridder, orgel
28 augustus  Leo Hans Koornneef, orgel 

m.m.v. Maurits Bunt, orgel, 
Lisa Bunt, sopraan, Alexan-
der Bunt, bariton, en Harald 
Bunt, viola di gamba

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-beiaardconcerten
(19.00 uur)
12 juli Maurits Bunt
19 juli Arie Abbenes
26 juli Midori Conneman
2 augustus Klaas de Haan
9 augustus Gideon Bodden
16 augustus Bob van der Linde
23 augustus André Kukolja
30 augustus Peter Bremer 
(21.30 uur)

Orgel- en beiaardconcerten in Sint-Catharijnekerk

6



7

Van de 
kerkenraad

Het beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft haar 
werkzaamheden afgerond met het 
aanbieden van haar eindverslag aan de 
kerkenraad. In dit verslag evalueert de 
commissie de door haar gevolgde werk-
wijze en signaleert zaken die voor even-
tueel toekomstige beroepingscommissies 
van belang kunnen zijn. De kerkenraad 
heeft het verslag onder dankzegging ge-
accepteerd en de beroepingscommissie 
gecomplimenteerd met de zorgvuldige en 
integere wijze waarop zij haar taak heeft 
vervuld. De beroepingscommissie blijft 
formeel bestaan tot de bevestiging van 
de nieuwe predikant en wordt vervolgens 
ontbonden.

Afscheid ds. Harry Doornbos
Met de komst van de nieuwe predikant 
ds. Eibert Kok komt, volgens afspraak, 
een einde aan de periode van tijdelijke 
inzet van ds. Harry Doornbos voor onze 
gemeente.
Ds. Doornbos heeft te kennen gegeven 
afscheid te willen nemen tegelijk met de 
aftredende ambtsdragers op zondag 29 
augustus aanstaande.

Samenstelling kerkenraad
Aan het eind van dit seizoen nemen de 
heer Rienk Koopmans (voorzitter kerken-
raad), de heer Dick Boogaard (2e scri-
ba), de heer Jelle Holwerda (ouderling), 
mevrouw Annemarie Hordijk (notulist 
Pastorale en Diaconale raad), de heer 
Ronald van de Vliet (voorzitter Pastorale 
en Diaconale raad), mevrouw Annette 
Schot (diaken), mevrouw Kine Schuurman 
(ouderling-kerkrentmeester), de heer Tom 
van der Lugt (kerkrentmeester), de heer 
Leen van Geest (kerkrentmeester), en 
mevrouw Rita van de Polder (secretaris 
College van Kerkrentmeesters) afscheid 
van de kerkenraad.
De heer Ronald van de Vliet treedt af als 
ambtsdrager, maar blijft aan in de be-
diening van de Diaconie. De heer Theun 
Klein is bereid gevonden om de heer Dick 
Boogaard op te volgen als 2e scriba van 
de kerkenraad.
De heren Klaas Jut en Dirk Wolthaus 
hebben aangegeven met ingang van het 
seizoen 2021-2022 het ambt van ouder-
ling te willen bekleden. Mevrouw Jeanette 
van Dalsem is bereid om jeugdouderling 
te worden.

Ommeloopkring en Gasthuiskring
Vanwege verhuizing uit Brielle is me-
vrouw Gerdientje Kramer gestopt met 
het leiden van de Ommeloopkring en 
Gasthuiskring. Ook mevrouw Coby van 
Ommeren heeft te kennen gegeven te 
willen stoppen met het leiden van deze 
gesprekskringen.
De kerkenraad heeft beide dames op 
gepaste wijze bedankt voor hun inzet ten 
behoeve van de bewoners van de Om-
meloop en het Gasthuis.

Vesperdiensten
De kerkenraad heeft besloten om met 
ingang van aanstaande september eens 
per maand, met uitzondering van juli en 
augustus, een vesperdienst te organiseren 
op zondagavond om 19.00 uur. In de win-
termaanden eventueel om 17.00 uur. De 
vespers duren ongeveer 30 á 45 minuten.
Deze samenkomsten van muziek, gebe-
den en lezingen, met eventueel een korte 
overdenking, zullen plaatsvinden onder 
regie van onze kerkmusici Marco ’t Hart 
en Jan Meuleman. De leidraad voor de in-
houd van de vespers wordt gevormd door 
het Kerkelijk Jaar. Gemeenteleden worden 
in de gelegenheid gesteld tot het leveren 
van een actieve bijdrage.
Coördinator is de heer Willem Meyboom. 
Na een jaar zullen de vespers in de ker-
kenraad worden geëvalueerd.

Startdienst zondag 26 september 
De coronapandemie lijkt gelukkig op zijn 
retour en we hopen binnenkort als kerke-
lijke gemeenschap ‘de draad weer op te 
kunnen pakken’.
Met de startdienst van zondag 26 septem-
ber wil de kerkenraad graag uitdrukking 
geven aan een hoopvol begin van het 
nieuwe seizoen.
De kerkenraad nodigt hierbij gemeente-
leden uit die willen meewerken aan de 
voorbereiding van deze bijzondere dienst. 
Als u mee wilt doen, laat dat dan even 
weten aan de scriba of eventueel een 
ander kerkenraadslid.

Organisatieaanpassing kerkenraad 
en op zoek naar nieuwe voorzitter

In de vergadering van 27 mei heeft de 
kerkenraad een stappenplan vastgesteld 
om te komen tot een toekomstbesten-
dige kerkelijke organisatie. Zoals eerder 
gemeld nemen we voor dit zoekproces 
een periode van twee jaar. We laten ons 

daarbij ondersteunen door een externe 
gemeenteadviseur, die veel ervaring heeft 
bij andere gemeenten die een vergelijkba-
re ontwikkeling hebben doorgemaakt.
Kort na de bevestiging van ds. Eibert Kok 
op 5 september besteedt de kerkenraad 
als geheel een hele dag aan de aftrap 
van dit proces. In de afgelopen periode 
hebben we een inventarisatie gemaakt 
van alle groepen mensen binnen onze 
gemeente die samen het gemeentewerk 
vormgeven. Er is een eerste ordening 
gemaakt van werkgroepen en commis-
sies, waar we het nieuwe seizoen mee 
beginnen. Vervolgens zullen we gaan ont-
dekken of die ordening zo moet blijven, 
of dat het toch handiger is om dat anders 
te doen. 
We hebben vastgesteld dat er werk aan 
de winkel is, als het gaat om het realiseren 
van ons beleidsplan. Ds. Eibert Kok heeft 
in het beroepingsproces aangegeven 
zich zeer aangesproken te voelen door 
de daarin staande ambities. Die ambities 
willen we graag met de gehele gemeente 
vormgeven. Daarom zal samen met werk-
groepen en commissies worden gekeken 
op welke manier invulling gegeven wordt 
aan dat beleidsplan. Dat heten werkplan-
nen. Voor het persoonlijk pastoraat is 
daarvoor door de werkgroep pastoraat 
(wijkouderlingen en predikant) een eerste 
werkplan opgesteld.
Zoals u heeft kunnen lezen elders in dit 
blad, zal onze huidige voorzitter van de 
kerkenraad in augustus afscheid nemen. 
Daarom is de kerkenraad naarstig op 
zoek naar iemand die voor een periode 
van twee jaar voorzitter wil zijn van de 
kerkenraad in dit zoekproces. 
Kent u iemand die dit leuk vindt? Laat het 
ons weten!
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Het resultaat over 2020 is veel beter dan begroot: de begroting 
2020 liet een negatieve exploitatie zien van 33.000 euro terwijl 
er een positief resultaat is behaald van 747.000 euro. Hierin is wel 
een bedrag van 810.000 euro opgenomen als incidentele bate. 
Als we deze post eruit zouden halen komen we op een negatief 
resultaat van 63.307 euro, dit is ten opzichte van de begroting 
30.000 euro slechter. De incidentele bate bestaat voornamelijk 
uit de opbrengsten van de verkoop van het Zalencentrum en de 
pastorie in de Langestraat. Daarnaast is regelgeving aangepast 
en is er een herwaarderingsreserve opgenomen voor ons pand 
in de Coppelstockstraat. Per 1 januari 2020 moeten gebouwen 
in de jaarrekening tenminste worden gewaardeerd op de WOZ 
waarde.

De opbrengsten uit onroerend goed zijn dit jaar duidelijk achter-
gebleven. Dit is met name aan de COVID-19-situatie te wijten: 
er konden geen activiteiten plaatsvinden in zowel Sjoel als in de 
Catharijnekerk. Om deze reden waren ook de bijdragen van de 
toeristencommissie en rommelmarktcommissie beduidend lager. 
Het was hartverwarmend om te zien dat de bijdragen van de 
gemeenteleden in de vorm van hogere vrijwillige bijdrages, ho-
gere najaarsactie, individuele giften en girale collectes uitkomen 
op 10.000 euro meer inkomsten dan begroot. Al met al waren de 
inkomsten 54.000 euro lager dan begroot.

Aan de kostenkant was een aantal duidelijke verschillen terug te 
zien ten opzichte van de begroting. De afschrijvingskosten voor 
kerkelijke gebouwen zijn 15.000 euro hoger dan begroot; de 

kosten voor pastoraat, lees predikant, waren dan weer lager dan 
begroot: in 2020 was er nog geen invulling van onze vacature, 
maar gelukkig wel in 2021. Uiteindelijk hebben we over 2020 
20.000 euro minder kosten gemaakt dan begroot.
De positieve exploitatie wordt toegevoegd aan de algemene 
reserve met uitzondering van de herwaarderingsreserve van 
140.000 euro; deze wordt toegevoegd aan de herwaarderingsre-
serve.

Mocht u naar aanleiding van de verkorte jaarstukken vragen 
hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Dit kan via 
e-mail, penningmeester@catharijnekerk.nl, of per telefoon 
06-1552 2810.

Sonja E. Timmermans, penningmeester

Dat de dames van de crea-doe-middag 
tijdens de Covid-19-lockdown actief zijn 
gebleven bewijst bijgaande foto met een 
borduurwerk van 100 x 115 cm.
Tijdens de voorbereiding van mijn verhui-
zing van Brielle naar Oostvoorne vond ik 
eind 2019 op zolder een niet afgemaakt 
borduurwerk van de landkaart van Ne-
derland. Hoe het daar terecht is gekomen 
weet ik niet. Omdat ik als voormalig do-
cent aardrijkskunde iets heb met kaarten 
besloot ik om de dames van de crea-doe-
middag te vragen of zij het borduurwerk 
zouden kunnen afronden. Mevrouw Pola 
Stavleu vond het een uitdaging en begon 
in januari 2020 aan dit arbeidsintensieve 
werk. Tijdens de lockdown kwamen de 
crea-doe-dames niet bijeen, maar Pola 
werkte thuis stug door. In april 2021 was 
de landkaart af. De landkaart, voorzien van 
het jaartal 2021, hebben we laten inlijsten 
en hangt sinds 25 mei 2021 dankzij de in-
zet van de crea-doe-dames Tony Schram, 
Gretha Robbemond en Pola Stavleu in 
mijn woning in Oostvoorne. 

Martin Kamerling

Op de foto Pola Stavleu (links), Gretha 
Robbemond (rechts)

Toelichting op de jaarstukken 2020

Crea-doe-dames ook actief tijdens lockdown
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Verkort Overzicht
Begroting

2020
Rekening

2020
Rekening

2019
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

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

Operationeel resultaat (A)

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

Resultaat verslagjaar (A+B)

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

Resultaat naar Algemene reserve (D)

84.684 50.531 75.803
0 45 54

148.500 158.139 152.043
- - 177

57.338 27.337 51.393
290.522 236.053 279.470

89.600 82.904 93.176

7.000 - 9.003

5.000 19.651 9.661
102.238 89.018 95.610

12.500 5.052 9.697
13.350 11.338 13.123
76.900 71.712 69.403

7.700 14.293 7.593
6.300 5.391 3.721

320.588 299.359 310.987

-30.066 -63.307 -31.518

- 810.193 561.144
-3.000 - -1.250
-3.000 810.193 559.894

-33.066 746.886 528.376

- - -
- - -
- -140.000 -
- - -
- -140.000 -

-33.066 606.886 528.376

Protestantse gemeente te Brielle
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020

Conceptversie 24-05-2021 17:13 1



Zoals al in het rooster in het vorige kerk-
blad vermeld lezen we dan Ezechiël 2: 1-7.
De profeet wordt gezonden tot een volk 
waarvan het maar zeer de vraag is of 
zij openstaan voor wat hij namens de 
Eeuwige tot hen te zeggen heeft. Dus ook 
of het wel zin heeft hen aan te spreken op 
dat waartoe zij geroepen zijn.

Uit Marcus 6 lezen we vers 1-6. Jezus 
komt in zijn vaderstad en geeft onderricht 
in de synagoge. Maar staan ze daar open 
voor wat hij te zeggen heeft? In elk geval 
wordt maar weer eens duidelijk dat een 
profeet niet geëerd wordt in de kring van 
waaruit hij afkomstig is.

Op deze zondag en de twee volgende 
volg ik de lezingen uit het Evangelie naar 
Johannes. Eerst nu uit Deuteronomi-
um 8:1-6. Dat gaat over brood. Gewoon 
dagelijks brood? Ja, dat ook, maar tevens 
over het brood van de Tora, woorden vol 

levenskracht. Uit Johannes 6 lezen we 
vers 1-15 over brood dat nooit op raakt, 
integendeel, het wordt naarmate het 
gebroken en gedeeld wordt alleen maar 
meer.

Eerste lezing is Jesaja 43: 1-13. Over Gods 
verlossend handelen, dwars door het 
water heen. Over zijn nabijheid ook als 
Israël is verstrooid onder de volken. Hij 
zal het volk terugbrengen naar het land 
waarheen Hij hen ooit heeft geleid.

Uit Johannes 6 lezen we vers 16-21. Jezus 
is hier het beeld van Gods bevrijdende 
kracht, voor wie geen zee te hoog gaat. 
Hij loopt de zee om zo te zeggen onder 
de voet.

De Tenachlezing is 1 Koningen 17: 8-16. 
Het schijnbaar zo bekende verhaal over 
de weduwe te Sarfat met haar eindeloze 
voorraad meel in de pot en een oliekruik 
die maar niet leeg raakt. Echt zo’n prach-
tig beeldverhaal over Gods leven gevende 
kracht, waar niets tegen opgewassen is.
En dan uit Johannes 6 vers 22-29 waarin 

het ook al weer gaat over brood dat 
werkelijk de honger verdrijft. Er wordt 
herinnerd aan het manna, vroeger in de 
woestijn, brood uit de hemel. Genoeg om 
de tocht naar eens te vinden land vol te 
houden.

ds. Harry Doornbos

Leesrooster
(onder voorbehoud)
4 juli Ezechiël 2: 1-7
 Marcus 6: 1-6
11 juli Jesaja 52: 1-6
 Marcus 6: 6b-13
18 juli Jeremia 23: 1-6
 Marcus 6: 30-44
25 juli Deuteronomium 8: 1-6
 Johannes 6: 1-15
1 augustus Jesaja 43: 1-13
 Johannes 6: 16-21
8 augustus 1 Koningen 17: 8-16
 Johannes 6: 22-29
15 augustus Jesaja 35: 1-10
 Marcus 7: 31-37
22 augustus 2 Koningen 4: 42-44
 Marcus 8: 1-21
29 augustus Zacharia 8: 4-8, 20-23
 Marcus 8: 22-26

Lied 910
Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ‘t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ‘t goede doen,
Hij geeft na donk’re regen
een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken
‘t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen,
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Hij die met heerlijkheden
De leliën bekleedt.
Zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

tekst William Cowper
vertaling Jan Willem Schulte Nordholt

melodie Wales 

Bij de 
diensten
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4 juli - Derde zondag van de zomer

25 juli - Zesde zondag van de zomer

1 augustus - Zevende zondag van de zomer

8 augustus - Achtste zondag van de zomer

Er zijn vier data waarop ds. Harry Doornbos de komende weken voorgaat in de kerk-
dienst. Eerst op 4 juli en verder op drie zondagen achtereen.

Liturgisch 
bloemschikken
De Geest spreekt alle talen
Rood is de kleur van Pinksteren
Van vuur en van liefde
Gloriosa staat voor tongen van vuur
Vervuld met Geest
in vuur en vlam
de wereld in
Een deur staat open
om te gaan en
wereldburger te worden



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

  Collecten

zondag 4 juli 3e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Harry Doornbos   Onderhoud

zondag 11 juli 4e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Pauluskerk
ds. Peterjan van der Wal (Rockanje)  Onderhoud

zondag 18 juli 5e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Annabell de Jong (Vlaardingen)  Onderhoud

zondag 25 juli 6e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 1 augustus 7e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 8 augustus 8e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 15 augustus 9e zondag van de zomer Werelddiaconaat
10.00 uur liturgische kleur is groen Onderhoud
ds. Egbert Rietveld (Haamstede) Dienst van Schrift & Tafel

zondag 22 augustus 10e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Peterjan van der Wal (Rockanje)  Onderhoud

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 en Verbintenisdienst ds. Kok Onderhoud
ds. Eibert Kok

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Weg met die term ‘geloofsopvoeding’, 
vindt predikant en vader Sjoerd Muller 
(38). “Voor kinderen is het belangrijk om 
geloof te zien gebeuren.” En soms leer je 
juist van hén. Dat overkwam hem ook in 
de hectische tijd van thuisonderwijs en 
thuiswerken tijdens de corona-lockdown. 
“Een saaie tijd”, was het voor dochter 
Fien van 6. “Ik vond het stom dat ik door 
corona thuis moest blijven en mijn 
vriendinnetjes niet kon zien. We konden 
elkaar wel briefjes sturen. Ik had in het 
begin vragen over corona: wat het is en 
wie het krijgt. Maar ik was niet bang, want 
kinderen krijgen het niet zo vaak.” 

Levensvragen
Met grote levensvragen waren zijn 
kinderen niet zo bezig de afgelopen tijd, 
weet Sjoerd Muller, predikant van de 
Regenboogkerk in Epe en blogger voor 
mijnkerk.nl. Maar ze hielden hem wel een 
spiegel voor. “We hebben het vaak over 
wat wij kinderen kunnen leren over het 
geloof, maar ik draai het liever om. De 
verhalen en ideeën van kinderen over 
God en geloof zijn enorm leerzaam. 
Na de dood van een kennis vond Fien 
bijvoorbeeld troost in het idee dat we die-
gene nog wel gaan zien, later bij God.”
Het pure geloof dat kinderen laten zien, 
is bij hemzelf aangetast “door een aantal 
jaar theologie en kerkenwerk”, constateert 
hij. Zijn kinderen leren hem te relative-
ren: “Wat ik overdraag aan de kinderen is 
slechts mijn beeld van hoe het hoort, mijn 
beeld van de kerk, het geloof en van God. 
Maar wat voor mij werkt, werkt niet per 
se voor mijn kinderen. We mogen erop 
vertrouwen dat onze kinderen hun eigen 
weg gaan.”

Hoort geloofsopvoeding er niet ge-
woon bij voor een predikant? 

“Van de term ‘geloofsopvoeding’ moeten 
we af – alsof we onze kinderen vullen 
met geloof als een eend die wordt vetge-
mest voor foie gras, om ze daarna af te 
leveren bij de belijdenis. Houd het dichter 
bij jezelf. Gijs vroeg mij eens waar God is, 

en hoe Hij werkt. Ik zette een kraan aan 
en vroeg of hij de straal water kon vast-
pakken. Met God is het net zo, legde ik uit: 
je kunt Hem voelen, maar niet vastpak-
ken. Voor kinderen is het belangrijk om 
het geloof zo te zien gebeuren. 
Geloof is niet het antwoord dat je geeft 
op vragen, of het volgen van methodes 
en werkboeken. Het is meer: laten zien 
hoe jij leeft met God. Ik ben zelf tot geloof 
gekomen doordat ik zag hoe mijn moe-
der steun vond in haar geloof, dwars door 
alles heen, en niet omdat ze alles zo goed 
kon uitleggen. 
Misschien vind je het ingewikkeld en wor-
stel je met vragen over het geloof. Laat 
dat zien aan je kind, dat kan voor hem of 
haar juist heel prettig en bevrijdend zijn. 
Geef het eens toe als je geen idee hebt. 
Dat is waar leven met God voor mij om 
gaat: eerlijkheid, openheid en vrijheid.” 

Vrijheid, blijheid?
Of is enige structuur wel wenselijk? “Als 
ouder moet je wel echt verantwoordelijk-
heid nemen en deze niet gemakzuchtig 
afschuiven op de kerk of school. Veel 
vaders van tegenwoordig zijn de beste 
vrienden van hun kinderen, zonder nog 
gezag te hebben. Dat vind ik problema-
tisch, want sommige dingen zijn wel 
degelijk goed om te doen ook al heb je er 
niet altijd zin in, zoals naar de kerk gaan of 
uit de Bijbel lezen aan tafel. 
Dergelijke rituelen zijn waardevol om in 
stand te houden, ook al zitten de kinderen 
daar niet altijd op te wachten. Het is wel 
anders dan vroeger. Toen werd misschien 
gezegd: ‘We doen dit omdat het zo hoort’. 
Nee, de verantwoordelijkheid zit ‘m er 
vooral in dat je laat zien waaróm die ritu-
elen zinvol zijn. Veel mensen zoeken te-
genwoordig een kerk uit bij hun kinderen 
en gaan er zelf met tegenzin naartoe. Kin-
deren hebben dat feilloos door. Verwacht 
je dan dat zij ineens wel enthousiast zijn 
over het geloof?”

Ingewikkeld?
“Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te 

zijn. Bid in het bijzijn van je kinderen, dat 
zal al een enorme impact hebben. En 
wees in alles gewoon jezelf. Ik mag dan 
een dominee zijn maar ik vloek behoorlijk 
vaak. We zijn allemaal ook maar mens. 
Als het geloof ergens toe uitnodigt, is het 
precies dat: je bent niet wat je doet, je 
hoeft niet van alles te bewijzen - je bent 
vrij! Dat mag ook de basis zijn in relatie 
tot je kind, of het nu gaat over het geloof 
of niet.” 

(Dit artikel verscheen eerder in magazine 
Jong Protestant). 

Geloofsopvoeding?

Kliederkerk 
zomer

Kliederkerk Zomer is een veelzijdig doe-
boek voor het hele gezin. Ontdek op een 
creatieve manier met elkaar het bij-
zondere verhaal van de schepping. Met 
leuke opdrachten voor binnen en buiten, 
grappige spelletjes en vragen om over 
te praten voor jong en oud. Een leuk 
vakantiecadeautje voor gezinnen in de 
kerk, kliederkerk en kindernevendienst. 
Voor op vakantie, in de auto of gewoon 
lekker thuis.
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Jezus maakt een man beter
Jezus ging naar Jeruzalem omdat er een 
Joods feest was. Bij de Schaapspoort 
van Jeruzalem was een badhuis met vijf 
overdekte gangen. Het badhuis heette in 
het Hebreeuws Betzata (ook wel Bethesda 
genoemd).

De gangen van het badhuis waren vol 
met zieke mensen. Er waren blinde men-
sen, mensen die niet konden lopen en 
mensen met vergroeide armen of benen. 
Alle zieken lagen te wachten tot het water 
bewoog. Want af en toe kwam er een 
engel van God die het water liet bewe-
gen. Degene die dan als eerste het water 
in ging, werd beter.

Er was daar ook een man die al 38 jaar 
ziek was. Jezus zag hem liggen en wist 
dat hij al heel lang ziek was. Jezus vroeg 
aan hem: ‘Wil je beter worden?’ De man 
antwoordde: ‘Heer, ik heb geen enkele 
kans want er is niemand die mij helpt. Als 
het water gaat bewegen, is er niemand 
om mij erheen te dragen. Daarom kom ik 
altijd te laat.

Jezus maakt een zieke man beter  (Johannes 5, vers 1 tot en met 17)

Jezus en de Joodse leiders

Uit de 
Samenleesbijbel

Ziek of alleen
Ziek zijn is niet leuk. En al helemaal niet 
in vakantietijd. Veel mensen trekken 
erop uit maar als je ziek bent of je woont 
alleen, is dat dubbel vervelend. Het is 
dan heel fijn als er iemand anders aan je 
denkt. 
Ken jij ook iemand die wel een opkik-
kertje kan gebruiken? Stuur die dan een 
ansicht vanaf je vakantieadres. Vroeger 
stuurden veel mensen een vakantiegroet 
per post maar tegenwoordig gebeurt dat 
nog weinig omdat we via onze mobiel 
berichtjes versturen. Maar wat is er 
leuker dan een kaart in de brievenbus te 
vinden?

Sabbat
In de tien geboden staat dat je niet mag werken op sabbat (de sabbat - dat is bij ons 
de zaterdag - is in Israël nog steeds de dag waarop niet gewerkt wordt. In de loop van 
de tijd bedachten de Joodse leiders steeds meer regels over wat ‘werken’ dan precies 
was. Ver reizen was bijvoorbeeld werken en volgens dit verhaal dus ook mensen beter 
maken of je bed dragen.
Er zijn nu Joden die vinden dat het licht aandoen of op de knopjes van de lift druk-
ken ook werken is. In Israël bestaan er daarom speciale liften die automatisch op elke 
verdieping stoppen en opengaan. Dan  hoeft niemand op een knopje te drukken.

Zelf doen

Weetje
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Jezus zei tegen de man: ‘Sta op, pak je 
draagbed op en loop!’ Meteen was de 
man beter. Hij pakte zijn draagbed op en 
liep.

De leiders hebben kritiek op Jezus
Het was die dag sabbat. De Joodse leiders 
zeiden tegen de man die beter geworden 
was: ‘Het is vandaag sabbat, dan mag je 
geen bed dragen!’ Maar hij zei: ‘De man 
die mij beter maakte, zei: ‘Pak je draagbed 
op en loop.’ Ze vroegen hem: ‘Wie was 
dat?’ Dat wist de man niet, want Jezus 

was al meteen in de drukte verdwenen.
Later zag Jezus de man in de tempel. Hij 
zei tegen hem: ‘Je bent beter geworden. 
Doe nu geen verkeerde dingen meer. 
Anders loopt het slecht met je af.’

De man ging weg, Hij vertelde aan de 
Joodse leiders dat Jezus hem beter had 
gemaakt, Toen wilden de Joodse leiders 
Jezus aanklagen omdat hij op sabbat 
iemand beter had gemaakt.
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Mijn vader 
werkt altijd en ik doe dat ook.’
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www.protestantsegemeentebrielle.nl
Sinds januari hebben we een nieuwe website met de nieuwe 
naam www.protestantsegemeentebrielle.nl. De oude web-
site voldeed niet meer aan de huidige maatstaven. Zo was de 
website niet goed te raadplegen via een mobiele telefoon. Veel 
mensen kijken tegenwoordig eerst op hun mobiel als ze ergens 
informatie over zoeken.  

Wat we in de afgelopen coronaperiode op de website hebben 
gemist is de agenda. Die was nogal leeg. Toen er nog volop win-
terwerk en concerten waren zetten we wekelijks nieuwsberich-
ten op de website met informatie over bijvoorbeeld het Leerhuis, 
Alles wat Ademt en kerst- of paasconcerten. Dat staat ook in het 
kerkblad maar een van de voordelen van een website is dat je 
informatie even snel kunt oproepen als je bijvoorbeeld zo snel 
het kerkblad niet kunt vinden of wanneer die per ongeluk bij het 
oud papier terecht is gekomen.
De e-mailadressen van de medewerkers van de kerk zijn 
eveneeens veranderd. Bijvoorbeeld het adres van het kerkelijk 
bureau is geworden kerkelijkbureau@protestantsegemeentebriel-
le.nl net als kerkenraad@protestantsegemeentebrielle.nl, info@
protestantsegemeentebrielle.nl én onskerkblad@protestantse-
gemeentebrielle.nl. De nieuwe website en oude adressen zijn 
nog wel via catharijnekerk.nl te bereiken, maar dat gaat in de 
loop van het jaar veranderen.

Goed nieuws 
Het goede nieuws is dat de agenda weer gevuld kan worden. 
Om te beginnen mogen we de deuren van de Sint-Catharijne-
kerk weer openen voor toeristen. Op maandag 7 juni ontvingen 
de gastheren Henk Schenk, Theun Klein en Willem Meyboom 36 
toeristen! Fijn dat meteen weer zoveel mensen onze kerk wisten 
te vinden. Jammer genoeg kan de toren tot en met december 
niet beklommen worden vanwege de restauratiewerkzaamhe-
den, maar even tot jezelf komen, een kaarsje aansteken en het 
mooie interieur bewonderen is ook de moeite waard.
En dan is de zomerorgelconcertserie ook weer begonnen. 
Wat een feestelijk muziekgebeuren weer! Misschien ook voor 
gemeenteleden mooi om eens mee te maken dat het Kam-orgel 
door een andere organist dan onze eigen Marco ’t Hart en Jan 
Meuleman wordt bespeeld …

Mooie samenwerking
Niet onvermeld mag blijven dat in de afgelopen 40-dagentijd 
- en ook met Pinksteren - een mooie samenwerking ontstond 
tussen de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken en 
onze huisfotograaf Joost de Koning. Elke week van de 40-dagen-

tijd stond een nieuwsbericht op de website over de wekelijkse 
liturgische bloemschikking. Best bijzonder dat de leden van de 
werkgroep - ondanks het in het begin nog ontbreken van kerk-
gangers - wekelijks een passende schikking maakten. Wij - de 
webmasters Tine Wolters en Jeannette Klein - ontvingen weke-
lijks een nieuwe  bijbeltekst. Vrijdagmorgen werd de schikking 
gemaakt en Joost stuurde daarna een mooie foto. Alle schikkin-
gen kunt u nog bewonderen op de website in de fotogalerij.
In deze 40-dagentijd kon je ook elke dag een pagina van de 
40-dagentijdkalender op onze website lezen. Nu kun je je in-
schrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief ‘Petrus Online’ van de 
landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Het laatste nieuws
Belangrijk nieuws is in de periode tussen twee kerkbladen op de 
website te lezen. Zo was het aangenomen beroep door ds. Eibert 
Kok - afgekondigd in de dienst van 27 maart - op de website 
te lezen, zodat ook mensen die dit fijne nieuws niet tijdens de 
kerkdienst hoorden toch op de hoogte konden zijn. Bovendien 
komt het wel eens voor dat een concert niet doorgaat of is er 
een verandering in het ‘dienstrooster’. Verder leest u in deze co-
ronatijd de laatste richtlijnen voor kerkbezoek zoals met hoeveel 
personen, wel of niet (mee)zingen en al dan niet vooraf aanmel-
den. En natuurlijk met een link naar kerkomroep.nl. 
De webmasters ontvangen wekelijks op donderdag of vrijdag de 
webversie van de orde van dienst van Willem Meyboom die dan 
op de pagina van de kerkdiensten wordt geplaatst zodat deze 
tijdens de online-kerkdiensten meegelezen kan worden. 
Naast kerkelijk nieuws staat er op de website ook informatie over 
de huur van de kerk, concerten en toeristenbezoek. Over alle 
activiteiten in en om de Catharijnekerk kun je uitgebreid lezen 
op onze website www. protestantsegemeentebrielle.nl.

Trudy Morgenstern

Achter de schermen 
De website
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Barmhartige God,
roep mij terug
als ik van U wegvlucht;
trek mij aan
als ik weerstand bied;
richt mij op

als ik gevallen ben.
ondersteun mij
als ik weer ben opgestaan;
leid mij
terwijl ik verder ga.
 

Vergeet mij niet
ofschoon ik U vergeet;
verlaat mij niet
hoewel ik U verlaat;
wend uw blik niet af van mij
al ben ik een zondig mens.

Een gebed van Thomas van Aquino
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staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl
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0181 - 416 765
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Beroep & ethiek 
Carry Maria klein Gunnewiek

Stichting Kunst & Cultuur Brielle
Carry Maria is ook webmaster en contact-
persoon van het Cultuurweb, onderdeel 
van Kunst & Cultuur Brielle. Ze werkt tien 
uur per week voor de stichting op dins-
dag en vrijdag. Onder de paraplu van het 
Cultuurweb hangen wel tien vrijwilligers-
organisaties, zoals de 1 April Vereniging, 
BREStheater, het Briels Klokkenluiders 
Gilde, Folkclub Brielle, Gidsengroep Brielle, 
Korenmolen ’t Vliegend Hert, Leve de 
Vesting Brielle, Vrienden van de Sint-Ca-
tharijnekerk en niet in het minst belangrijk 
CCPO Brielle. Dat is de Culturele Com-
missie Primair Onderwijs die culturele 
activiteiten voor kinderen van groep 1 tot 
en met groep 8 organiseert. 
Carry Maria ondersteunt niet alleen de 
werkzaamheden voor de verschillende 
websites, zij geeft ook advies. Met haar 
collega Marianne Dirks ondersteunt ze 
bijvoorbeeld culturele verenigingen bij 
het ledenwerven en hoe in te spelen op 
de nieuwe media facebook en instagram. 
Vrijdagmiddag verschijnt de Cultuuragen-
da nieuwsbrief. Je kunt je hierop abonne-
ren via webmaster@kunstencultuurbrielle.
nl. De week erop verschijnt de Cultuura-
genda in Briels Nieuwsland. 
Naast dit werk heeft Carry Maria een 
eigen communicatiebedrijfje waarmee ze 
kleine zelfstandigen en instellingen, bij-
voorbeeld de Brielse Belangenvereniging, 
ondersteunt bij teksten voor de website, 
nieuwsbrieven en social media marketing. 

Boeddhistische non
Carry Maria is geboren en getogen in 
Beltrum, een dorpje in de Achterhoek. Ze 
ging na het VWO in Groenlo naar de Pabo 
in Hengelo. Carry Maria: “Na een jaar 
kwam ik tot de conclusie dat het niet mijn 
bestemming was. Lesgeven vond ik leuk, 
maar opvoeden niet. Mijn idee was dat 
de kinderen in de klas alles willen weten, 
maar zo werkt het niet. Na het jaar Pabo 
zocht ik vrijheid en ging reizen. Ik vertrok 
naar een kibboets in Israël met vrijwilli-
gers die naast de dagelijkse werkzaam-
heden allerlei activiteiten ontplooiden. Ik 
was vooral geïnteresseerd in de cultuur 

en de taal en heb Israëlisch bestudeerd. 
Een ontzettend moeilijke taal! Na een 
half jaar was het voor mij duidelijk welke 
studie ik wilde volgen en ben in Nijmegen 
Culturele Antropologie gaan studeren.
Voor mijn onderzoek voor mijn afstudeer-
scriptie heb ik een half jaar in Thailand 
gewoond, waarvan vier maanden in 
een boeddhistisch klooster. Ik heb in die 
maanden geleefd volgens de boeddhisti-
sche regels en ben gewijd tot boeddhis-
tische non. Dat betekent sober leven, één 
keer per dag een maaltijd, meerdere keren 
per dag mediteren; leven in gelijkmoedig-
heid. Gelijkmoedigheid wil zeggen ‘mind-
full’, bewust van je omgeving zonder je 
er door af te laten leiden; je ervaart dan 
een ínnerlijk geluk. Je moet bijvoorbeeld 
patronen uit je jeugd loslaten - je identi-
teit - en je leert ook naar jezelf te kijken. 
Toen ik in het klooster leefde voelde ik mij 
ook rustig en gelukkig, maar gaandeweg 
de maanden die ik gepland had daar te 
zijn, begon ik het ‘wereldse geluk’ zoals 
zingen, dansen en vrijen, te missen. Ik 
was toch te veel aan het wereldse leven 
gehecht. Weer terug in Nijmegen heb 
ik mijn scriptie geschreven en ben cum 
laude afgestudeerd.”

Een bijzonder pad naar Den Briel
“Toen werd het tijd om een baan te 
zoeken. Heel uiteenlopend werk heb ik 
gedaan. Eerst bij een tijdschrift, daarna 
bij een coachingsbureau en vervolgens 
kwam het Openlucht Museum te Arnhem 
op mijn pad, waar ik twee jaar als gast-
vrouw in verschillende boerderijtjes heb 
gewerkt. 
Rond die tijd heb ik mijn man leren ken-
nen tijdens een meditatieweek in Frank-
rijk. Hij woonde in Brielle en in 2008 zijn 
wij bij de Veerhaven gaan wonen; nog 
steeds met veel plezier.
Het eerste jaar in Brielle heb ik het even 
rustig aan gedaan. Na een basisjaar reba-
lancing - een behandelwijze met massag-
etechnieken en personal coaching - en 
nog een aantal andere cursussen heb ik, 
voordat ik voor de stichting ging werken, 
een eigen praktijk emotioneel lichaams-
werk gehad.
Omdat ik de afgelopen periode vooral 
achter de computer bezig ben om aller-
hande communicatiekanalen te bedie-
nen, ga ik binnenkort op zaterdagen het 
emotioneel lichaamswerk weer oppakken, 
dat doe ik in het Bewustzijnscentrum de 
Lichternis in De Pinnepot in Oostvoorne. 
Soms ben je met zoveel dingen tegelijk 
aan de gang dat je hoofd overloopt. Ik 
ben eraan toe om m’n hoofd los te laten 
en m’n lijf weer te voelen en anderen 
daarbij mee te nemen.” 

Gevoelsmens
“Ik heb het ontzettend gemist om mensen 
te ontmoeten, muziekevenementen en 
cultuurpodia te beleven. Het is zo fijn om 
mensen met elkaar in contact brengen. Ik 
denk in mijn werk graag mee om samen 
te kijken hoe je dingen het beste aan kunt 
pakken, leef me graag in de doelgroep in 
waarover ik schrijf. Niet commercieel of 
manipuleren maar respectvol. Hoewel ik 
niet verbonden ben aan een kerkgenoot-
schap weet ik uit ervaring dat er iets is dat 
geen toeval is. Ik heb regelmatig situaties 
meegemaakt waarbij ik niet meer wist 
hoe ik verder moest en dacht: ‘Help me!’ 

Leest u de Cultuuragenda wel eens? Wekelijks verschijnt die op 
pagina 5 van Briels Nieuwsland. Er staat een schat aan infor-
matie in over wat er zoal aan kunst en cultuur te doen is in 
en rondom Brielle. Zomers staan ook de orgelconcerten in de 

Sint-Catharijnekerk erin. Het ‘gezicht’ achter de Cultuuragenda 
is Carry Maria klein Gunnewiek, webmaster en contactpersoon 
van de Stichting Kunst & Cultuur.

“Ik ben eraan toe om m’n hoofd los te laten en m’n lijf te voelen.”

(lees verder op pagina 19)
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Wolters B.V.
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Kopij inleveren voor 13 augustus 12.00 uur, 
e-mail: onskerkblad@catharijnekerk.nl. 
Als u geen e-mail heeft, dan kunt u kopij 
brengen naar mevrouw T.C. Wolters, 
Voorstraat 164. Het nieuwe kerkblad komt 
uit op 26 augustus. Voor foto’s kunt u 
contact opnemen met Joost de Koning, 
telefoon (0181) 416043.

Hartelijk bedankt voor de bloemen die 
ik 16 mei van de kerk mocht ontvangen. 
Het was niet helemaal een verrassing. Ik 
had het gelezen in de liturgie, die ik iedere 
week trouw bezorgd krijg, dat ik deze keer 
de gelukkige was. Een heel mooi boeket!
Omdat ik de kerkdiensten online mee-
maak, is het prettig de liturgie te kunnen 
volgen, ook daarvoor mijn dank! 

Fré van der Meijden-van Rij

Hartelijk dank voor de mooie bloemen 
en de kaarten die ik mocht ontvangen 
vanwege mijn thuiskomst na revalidatie 
in Sommelsdijk. Dat heeft mij heel goed 
gedaan.

Netty Roos-Folmer

Wij willen iedereen heel hartelijk bedan-
ken voor de lieve kaarten en bloemen, die 
wij hebben mogen ontvangen voor het 
plotseling overlijden van onze Ben.

Joop en An Knipscheer.

Dank je wel voor de bloemen uit de kerk 
die ik kreeg na mijn knieoperatie. Heel ge-
zellig ‘aangepast’ na de kerkdienst, samen 
met de bezorgster, koffie te drinken.  

Riet Dob

Hartelijk dank voor het mooie boeket 
dat we kregen ter gelegenheid van ons 
50-jarig huwelijk.

Sjaan en Bas In ’t Veld

Totaal verrast was ik met het boeket bloe-
men die ik kreeg van de kerk. Het geeft 
je troost en het doet je wat. Heel hartelijk 
bedankt hiervoor.

P. Varekamp

Wat zeg je tegen iemand die haar kind 
heeft moeten verliezen aan de dood?
Precies één jaar van een vreselijke ziekte 
heeft haar van mij, van ons, weggehaald. 
Wat zeg je tegen haar? 
Lieve mensen die mij een kaart hebben 
gestuurd, en dat waren er velen, ik wil 

Bedankt

De pen van Bram

Inleveren kopij
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En dan kwam er hulp! Voor ervaringen 
moet je open staan. Dat gebeurt niet als 
je je leven lang in je comfortzone blijft. Ik 
doe alles wat ik doe vanuit mijn hart, zo 
integer mogelijk (met wat falen tussen-
tijds want ook ik heb een ego die soms 
gehoord wil worden). Ik ga er in ieder 
geval bewust mee om door eerlijk naar 
mijzelf en mijn keuzes en handelen te 
kijken.” 

Aan het eind van ons gesprek is het tijd 
om de bekende laatste zin aan te vullen: 
“Ik voel mij gelukkig wanneer … ik mij in 
verbinding met mijn lichaam vrij voel; 
hoofd loslaten en m’n lijf voelen.”

Wij wensen Carry Maria - en al onze trou-
we lezers - een mooie zonnige zomer toe 
vol van kunst & cultuur.

Jeannette Klein

Peter Pouwelse, de zoon van Bram 
Pouwelse, heeft de stukjes die zijn vader 
schreef voor het kerkblad gebundeld. De 
serie ‘Ik neem de pen op’ en ‘De stelling’ 
zijn gepubliceerd in het kerkblad van 
2003 - 2006. Wilt u deze bundel nog een 
keer lezen dan kunt u contact opnemen 
met Peter Pouwelse. Hij stuurt u dan de 
teksten.
Zijn mailadres is peterpouwelse@planet.nl.

u allen heel erg bedanken, als zo’n kaart 
door je brievenbus komt voel je dat er 
met je wordt meegeleefd. Het doet je 
goed! En ze waren zeer welkom. Maar 
woorden schieten te kort, dit verdriet is 
niet te beschrijven en het gemis nog er-
ger. Op haar rouwkaart heeft ze zelf laten 
zetten:
God vervult niet al onze wensen wel al 
Zijn beloften.
En dat geeft zoveel moed om door te 
gaan met leven. Woorden schieten te kort, 
ook voor mij. Bij deze dank ik u allen voor 
uw medeleven en ook de bloemen uit de 
kerk waren een vorm van troost.

Adri Burghoorn

Hartelijk dank voor uw felicitaties en 
prachtige boeket ter gelegenheid van ons 
65-jarig huwelijk

J. van der Voorden en 
D. van der Voorden-Stolk

(vervolg van pagina 17)
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