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Meditatie 
ds. Harry Doornbos

In het vorige liedboek staat een lied dat mij nog altijd aanspreekt, 
zowel qua tekst als vanwege de melodie. Ik had het graag terug 
willen zien in onze huidige liedbundel.
Het is gezang 95. Ik citeer hier het eerste couplet:

 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
 de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
 in hemel en op aarde aanzijn gaf,
 dat, naar zijn heerlijk wezen,
 Hij ons de kracht des Heil’gen Geestes geve
 en de Messias bij ons intrek neme.
 Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
 de oorsprong van ons hart.
 
Met Pinksteren vieren wij dat God ons deel heeft gegeven aan 
zijn Geestkracht.
In Genesis 1 blijkt dat scheppingskracht te zijn. Maar onmiddellijk 
komt dan de vraag: wij zijn toch geen scheppers zoals Genesis 
over God spreekt? Wij zijn toch niet de bron, het begin van alles 
dat bestaat? Nee, dat niet. Maar wel zijn wij door Hem geroepen 
om als zijn partners de schepping tot ontwikkeling te brengen en 
zo te helpen voltooien. Om God als Schepper uit te beelden. Zijn 
werk te beamen in ons handelen. 
Ik laat mijn gedachten nu de vrije loop. En probeer de beeldtaal 
van Genesis 1 naar ons mensen toe te vertalen. Wij zijn dan niet 
de scheppers van zon en maan en sterren, maar hebben wel de 
taak gekregen om licht der wereld te zijn. Om licht te scheppen 
in de duisternis van mensenlevens. Levenskracht, groeikracht.
Wij zullen de aarde beschermen tegen vernietigende krachten.
Wij planten bomen, doen gewassen groeien, voedsel voor mens 
en dier, zorgen voor het goede leefklimaat voor dieren in de 
lucht, op aarde, in de zee.
Wij zullen vruchtbaar zijn in menselijkheid, mensen naar Gods 
beeld zijn.
Hij zegent ons daartoe met zijn Geestkracht, energie, creativiteit.
Zo doen wij mee in zijn scheppingswerk.

Soms kan je de gedachte bekruipen, dat het allemaal op een 
grote mislukking is uitgelopen. En dat de wereld weerloos is 
overgeleverd aan duivelse geestkrachten.
Dag in dag uit zien en horen we daar de tekenen van.
En wat hebben wij als weerwoord?
Zou PASEN niet het beste weerwoord zijn?
Dat gezang 95 heeft Jan Wit geschreven op de melodie van 
psalm 56.
Dat zal hij vast niet voor niets hebben gedaan.

Als ik die psalm, berijmd en onberijmd lees, dan vind ik daar de 
angst en twijfel, die ook ons kan bekruipen, terug. Maar dan ook 
het weerwoord van de hoop en het geloof. Dat het kwaad niet 
het laatste woord heeft. Dat de dood niet het einde is.
Zoals ons is toegezegd door die messiaanse gestalte, die zijn 
intrek heeft genomen in ons bestaan. Door wie wij deel krijgen 
aan de Geestkracht van Gods liefde, die ons kan doen groeien tot 
mensen, zoals door God bedoeld.

Het laatste couplet van de berijmde psalm 56 eindigt met de 
woorden:
 Geprezen zijt Gij, HEER, die telkenmale
 de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,
 dat ik mag wandelen en ademhalen
 in ‘t licht dat leven doet!

Ademhalen, de adem van de Geest inhaleren.
En daardoor als nieuw ter sprake komen. Met het weerwoord dat 
hoorbaar wordt voor iedereen. Of in de taal van Willem Barnard:
 Het woord wordt wijd en zijd verstaan,
 het trekt zich alle dingen aan,
 het doet ons ademhalen
 en maakt ons wel ter tale.

Er zijn vele prachtige liederen die dit alles bezingen. Liederen die 
het wonder van de Geest vertalen en zich kunnen nestelen in 
ons gevoel, ons verstand. Die ons boven onze twijfels uit tillen. 
Geloofsgetuigenissen die onze onmacht heilzaam overstemmen.
Om met Paulus te spreken: De Geest komt onze zwakheid te 
hulp.
En zo kom ik dan bij het laatste couplet van dat gezang 95.
 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
 die verder gaat dan al ons bidden reikt
 en meer is dan ons diepste denken peilt,
 zij heerlijkheid en glorie
 in de gemeente die Hij heeft verkoren,
 in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
 door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
 en tot in eeuwigheid.

Jarenlang heb ik in de kerk te Rozenburg de voorbeden beslo-
ten met door de gemeente te zingen aan dit couplet ontleende 
regels:
 Gij die verder gaat dan ons bidden reikt,
 in naam van Jezus onze heer, verhoor ons. AMEN.

Geestkracht
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Zingen en bidden in huis en kerk

Uit het 
liedboek

Lied 919 
Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen

Het nieuwe liedboek staat vol met prach-
tige liederen! Samen met de cantorij heb 
ik al veel liederen mogen instuderen en 
zingen. 
De keuze voor Lied 919 heeft te maken 
met het moment waarop mij gevraagd 
werd iets te schrijven over een lied uit het 
liedboek waaraan ik mooie of specia-
le herinneringen heb. Dit mooie lied is 
gezongen tijdens de herdenkingsdienst 
van Jan, alweer 13 jaar geleden. Het lied 
gaf troost in een moeilijke periode en ont-
roerd me nog steeds in het besef dat wij 
als sterren geborgen zijn in Gods hand!
De tekst is geschreven door Ad den 
Besten en hier ook kort samengevat zijn 
uitleg van de tekst. 
Den Besten speelt met het beeld van de 
sterren. Ze zijn in Gods hand, maar er 
zijn ook menselijke sterren tussen, die 

wij zelf aan de hemel stelden (strofe 2). 
Die hebben maar weinig kracht, ze doven 
zomaar, en dan ‘is heel ons leven, door 
de nacht omgeven‘. Wat is de nacht soms 
zwart. Het lijkt wel of alle sterren doven, 
of God ze in andere melkwegstelsels een 
plek heeft gegeven.

Adrie de Vroome

Gij die alle sterren houdt,
in Uw hand gevangen,
Here God hoe duizendvoud,
wekt Gij ons verlangen,
ach, ons hart is verward,
leer het op Uw lichte,
hoge rijk zich richten.
Want de lichten die wij zelf,
aan de hemel stelden,
glinst’ren in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans, dooft nochtans,
dan is heel uw leven,
door de nacht omgeven.

God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, doe een ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!
Christus stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der,
onze schreden richten,
geef ons moed; ’t is ons goed,
U te zien getrouwe,
Uw hoog rijk te aanschouwen.

In de week voor Pasen is er een Paasactie georganiseerd voor 
alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder in onze kerkelijke 
gemeente. Ouderling Teuni Langedoen verzamelde alle adressen 
met hulp van Pieter Mensink van het Kerkelijk bureau. Diaken 
Ada de Jonge verzorgde de groet voor de bewoners van het 
Prinsenkwartier. Willem Christian rubriceerde het in wijken en 
schreef als Paasgroet een limerick met de tekst:
wanneer de engte van de tijd
door eenzaamheid verglijdt
is ’t lijden en last voor even
want tot nieuwe bloei van leven
is Christus opgestaan in eeuwigheid

Teuni kocht 265 plantjes in en met diakenen Willemijn Kon en 
Willem Chr. werd het verpakte plantje opgemaakt met eitjes en 
een heuse strik, met de limerick achterop het kerkkaartje werd 
het stukje compleet!

Veel vrijwilligers, met auto of op de fiets, brachten de stukjes 
woensdag 31 maart, in een handomdraai door Brielle en redelijk 
ver daarbuiten rond. De reacties waren hartverwarmend.
Namens de organisatoren vooral veel dank aan de vrijwilligers 
voor het rondbrengen. 

Willem Christian Meyboom

Hartverwarmende paasactie
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Kerkkronkel 
Theun Klein

Daar sta je dan. Helemaal alleen met 
tegenover je een horde die bloed wil zien. 
‘Nee hoor, ’ zeg je, ‘echt waar, we hebben 
het echt niet over hem gehad.’ Maar dan 
komen de stukken op tafel. En daar staat 
het zwart op wit. ‘Zie je wel, je liegt,’ roe-
pen ze. ‘Hier staat het toch!’
Erklärungsnot, zeggen ze dan in Duits-
land. Geconfronteerd met het bewijs sta 
je even met de mond vol tanden. Maar 
daar schiet je een verklaring  binnen.  ‘Sor-
ry, ja ik lees het ook, maar echt, ik heb er 
echt geen herinnering aan. Nee, nee, nee, 
klap op de tafel, echt waar, ik herinner het 
me echt niet.’ 

Ook in de Bijbel komen we erklärungsnot 
tegen. Meestal loopt het dan niet goed af. 
Neem Saul. Tot twee keer toe komt hij 
in de problemen. Eerst bij Gilgal, waar 
hij een week lang wacht op Samuel. Die 
komt maar niet opdagen. Dus neemt Saul 
even voor Samuel de honneurs waar. Hij 
draagt  zelf het brandoffer op. En nauwe-
lijks is hij klaar of, zal je altijd zien,  daar 
komt Samuel om de hoek. ‘Wie brandt 
daar een offer?’ ‘Wie?’ Erklärungsnot. 

Een tijd later krijgt hij van Samuel de 
opdracht de wapens op te nemen tegen 
de Amelekieten. Niets en niemand mag 
hij sparen. ‘Heb je de opdracht uitge-
voerd?’ ‘Jazeker, ik heb niets en niemand 
gespaard.’ Maar dan klinkt op de ach-
tergrond het geblaat van schapen en 
geloei van runderen. Oei. Erklärungsnot. 
Maar daar schiet hem al het antwoord te 
binnen. En net als de vorige keer, wijst hij 
naar zijn soldaten. ‘Nee, niet ik. ik wilde 
wel, maar mijn mannen ...’
Hoe plausibel het ook klinkt, hij komt er 
niet mee weg. Samuel gaat op zoek naar 
een nieuwe koning.

Of neem Gehazi, knecht van de pro-
feet Elisa. Een fortuin legt Naäman, net 
op voorspraak van Elisa  genezen van 
melaatsheid,  voor de deur van hun huis. 
Maar Elisa schudt nee. Eeuwig zonde, 
vindt Gehazi. Hij neemt het heft in eigen 
handen en gaat Naäman achterna. Praat 
met een mooie smoes twee stel kleren en 
twee talenten zilver bij elkaar.  Een fortuin, 
dat hij thuis verbergt voor hij zich weer 

meldt bij Elisa. ‘Vanwaar Gehazi?’ Oei, 
zou Elisa weten wat hij gedaan heeft? Dat 
blijkt.

‘Dacht je echt dat het me ontgaan was 
dat een zeker iemand van zijn wagen is 
gesprongen en jou tegemoet is gesneld? 
Is dit een manier om aan zilver te komen?’ 
Erklärungsnot. Gehazi probeert het nog 
met ‘Nergens, ik ben nergens geweest.’ 
Maar hij wordt weggestuurd met een huid 
schilferig en wit als sneeuw.

Ook Petrus staat met de mond vol tanden 
als een eenvoudig dienstmeisje hem in 
de tuin van het paleis van de hogepries-
ter, beschuldigt. ‘Jij hoort toch ook bij 
Jezus?  Ik heb jou toch samen met hem 
gezien?’ Erklärungsnot. ‘Nee, je vergist je, 
ik was het niet, echt niet ...’ Tot drie keer 
toe houdt Petrus dat vol. Tot drie keer toe 
moet hij later, aan het meer van Galilea, 
diep door het stof.

De grote kerkhervormer Luther trekt vijf 
eeuwen geleden in triomf Worms binnen. 
Zijn aanhang draagt hem op handen. 
Ze zijn het roerend eens met zijn, in 95 

stellingen, verwoorde kritiek op kerk en 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. 
Maar op de Rijksdag in Worms verwacht 
de macht,  keizer en kerk,  juist dat hij 
de 95 stellingen, op de deur van de kerk 
genageld, zal herroepen.

Luthers boeken worden op een tafel 
neergelegd. ‘Zijn dit jouw geschriften en 
wil je daaruit  iets herroepen?’ Luther is 
voorbereid en voorkomt erklärungsnot 
door bedenktijd te vragen. Daarna wijst 
hij, met een beroemd geworden uitspraak 
een herroepen af. ‘Ik wil niets herroepen. 
Hier sta ik en kan niet anders! God helpe 
mij, amen!’

Met  zo’n antwoord hoef je in ons par-
lement ook al niet aan te komen. Net zo 
min als met die, hoe overtuigend ook 
gespeeld, Oost-Indische  vergeetachtig-
heid. Was liever, als Petrus, door het stof 
gegaan.

Erklärungsnot
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Luther op de Rijksdag te Worms, geschilderd door J.H. Isings; hing vroeger in heel 
wat klaslokalen.
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Van de 
Diaconie

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.

Verantwoording diaconale collecten 
en giften over het 1e kwartaal 2021

Collecten voor eigen werk  €     737,45
Stichting ONG Education 200,00
Werelddiaconaat 250,50
Missionair werk (2 collecten) 424,50
Voorjaarszending 200,00
KIA Noodhulp Ethiopië 200,00
40-dagentijd collecte 
KIA WD Moldavië 245,50
40-dagentijd collecte
KIA Binnenlands Diaconaat 200,00
40-dagentijd collecte
KIA WD Indonesië 323,83
Vastenactie 2021
‘Werken aan je toekomst’ 60,00
Giften 785,00
Totaal  € 3.626,78

Hartelijk dank aan een ieder voor de 
giften die de Diaconie in het 1e kwar-
taal 2021 mocht ontvangen. Doordat 
er in het 1e kwartaal geen kerkdiensten 
hebben plaatsgevonden met aanwezig-
heid van gemeenteleden heeft er geen 
collecte rondgang plaatsgevonden. Op 
de bankrekening van de Diaconie zijn 
wel collectegelden ontvangen voor de 
diverse collectedoelen. De Diaconie heeft 
besloten om 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.

Noodhulp Libanon, Jordanië en 
Turkije

Van de miljoenen Syriërs die door de oor-
log hun land zijn ontvlucht, zijn de mees-
te terechtgekomen in Libanon, Jordanië 
en Turkije. Zij hebben alles achter moeten 
laten en leven in grote armoede.
Via een netwerk van kerken in deze regio 
ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen 
op verschillende manieren, onder andere 
met een opleiding of het opzetten van 
een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze 
minder afhankelijk van hulp en dat maakt 
hen sterker. Op 9 mei collecteren we daar 
voor. 

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/
syrischevluchtelingen 

Werelddiaconaat in Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de 
Oegandese samenleving, maar armoede, 
ziekte en huiselijk geweld maken hun 
leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie 
helpt de vrouwenbond van de Oegandese 
kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen 
hoe ze hun leven en dat van hun kinde-
ren kunnen verbeteren. Door hen betere 
landbouwtechnieken aan te leren, kunnen 
ze meer verdienen. En door het bespre-
ken van hun problemen staan ze er niet 
langer alleen voor. Zo worden kwetsbare 
vrouwen en gezinnen sterk. De collecte 
tijdens de dienst van schrift en tafel tij-
dens Pinksteren (23 mei) is bestemd voor 
dit doel. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/
vrouwenoeganda 

Jong en protestant
Jongeren en diaconaat: een mooie com-
binatie! Met Jong in Actie, een samen-
werkingsproject van Jong Protestant en 
Kerk in Actie, maken jongeren kennis met 
een diaconaal project en gaan ze ook 
diaconaal aan de slag. Deze activiteiten 
zijn onderdeel van een groter programma 
dat door Jong Protestant en Kerk in Actie 
is ontwikkeld en jongeren bewust maakt 
van het belang van diaconaat. Daarnaast 
geeft het programma gemeenten hand-
vatten voor hoe ze jongeren en diaco-

naat structureel kunnen verbinden. In 
de dienst van 30 mei collecteren we hier 
voor. Kijk voor meer informatie op 
www.jongprotestant.nl/jonginactie of 
op www.jongprotestant.nl/diaconaat 

Missionair werk in dorpen
De Dorpskerkenbeweging van de Pro-
testantse Kerk in Nederland geeft kleine 
geloofsgemeenschappen een platform in 
hun zoektocht naar betekenisvol kerk-
zijn in hun omgeving. Dat veel kerken 
krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol 
kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die 
bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer 
van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten 
organiseren of deelnemen in een dorps-
coöperatie. Binnen de Dorpskerkenbewe-
ging inspireren en motiveren kleine ge-
meenten elkaar. De diaconie wil dit werk 
ondersteunen door hier op 6 juni voor te 
collecteren. Meer informatie: www.pro-
testantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging 

Zendingswerk in Egypte
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. 
Boeken zijn schaars en daardoor lezen 
mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie 
van het Egyptisch Bijbelgenootschap 
stimuleert kinderen én ouders om dit juist 
wel te doen. Tijdens een groot bijbel-
festival op verschillende plekken in het 
land worden prijzen uitgereikt. Voor alle 
deelnemers is er een bijbelstripboek en 
kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: 
hun eerste eigen boek. Zo kan de hele 
familie bijbellezen! 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/
bijbelcompetitie. Op 13 juni collecteren 
we voor dit doel.

Wereldvluchtelingendag
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen 
over de hele wereld op de vlucht. Een 
groot deel van hen komt uit landen waar 
het leven door oorlog of religieuze span-
ningen onmogelijk is. Op zoek naar vei-
ligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld 
Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op 
de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. 
Hier wacht hen vanwege lange procedu-
res een moeilijke en onzekere tijd. Kerk 
in Actie ondersteunt organisaties die hen 
opvangen, begeleiden en onderwijs aan 
de kinderen geven . Op 27 juni collecteren 
we voor dit vluchtelingenwerk specifiek in 
Griekenland. Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/griekenland
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Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest 
door het coronavirus. Hierdoor konden 
kerkdiensten slechts met enkele of zonder 
gemeenteleden plaatsvinden. Daarnaast 
konden diverse jaarlijks terugkerende 
activiteiten geen doorgang vinden. De 
Diaconie heeft met alternatieve acties hier 
toch invulling aan kunnen geven. In de 
begroting 2020 was rekening gehouden 
met een verlies, maar doordat sommige 
kosten niet zijn gemaakt en de vrijwillige 
bijdragen hoger uitvielen dan begroot 
kon een verlies worden vermeden. Het 
positief resultaat na toevoeging van een 
bedrag aan de bestemmingsreserve is in 
zijn geheel geschonken aan diverse goede 
doelen en organisaties landelijk en we-
reldwijd, zodat het resultaat uiteindelijk op 
nihil is uitgekomen. Hieronder worden de 
baten, lasten en overige bijzondere posten 
nader toegelicht.

Baten
Ondanks de coronacrisis zijn de baten 
toch hoger uitgevallen dan begroot en in 
vergelijking met 2019. Dit wordt met name 
veroorzaakt door de hogere opbrengsten 
levend geld. Vanwege de coronacrisis 
hebben gemeenteleden een hogere 
vrijwillige bijdrage overgemaakt naar de 
Diaconie. Doordat gemeenteleden tevens 
per bank collectegelden overmaakten zijn 
de opbrengsten van kerkdiensten niet ver 
achtergebleven ten opzichte van 2019. 
Tevens werden er in 2020 meer giften 
ontvangen.

Lasten
De kosten voor overige niet-kerkelijke 
eigendommen en inventarissen vallen 
in 2020 hoger uit dan in 2019. Dit komt 
doordat in 2020 voor een heel jaar huur is 
betaald voor het gebruik van het pand “De 
Sjoel” en in 2019 maar voor enkele maan-
den. De Sjoel moet deels als diaconaal 
inloophuis gaan dienen.

Van de ontvangen opbrengsten onroeren-
de zaken, rente en bijdragen levend geld 
is een bedrag van € 6.584 (totaal van dia-
conaal werk plaatselijk) besteed aan directe 
kosten (begroting € 15.900). Dit betreft o.a. 
de kosten voor de bloemengroet, kerst- en 
paasactie en lunch in “De week tegen de 
eenzaamheid”. Deze kosten vallen lager uit 
dan vorig jaar doordat sommige acties in 
eenvoudigere vorm zijn ingevuld vanwege 
corona. De herfstmaaltijd kon dit jaar niet 
plaatsvinden. In totaal vallen de kosten 
voor diaconaal werk plaatselijk hierdoor 
lager uit dan begroot en in vergelijking 

met 2019. In de begroting 2020 was bij de 
kosten van het plaatselijk diaconaal werk 
ook rekening gehouden met de aanloop-
kosten voor een diaconaal inloophuis. 
In 2020 heeft uiteindelijk alleen betaling 
van huurkosten plaatsgevonden voor het 
op te starten diaconaal inloophuis, welke 
zijn verantwoord onder de kosten overige 
niet-kerkelijke eigendommen en inventa-
rissen.
Naast het aanvullen van diverse door-
zendcollectes heeft de Diaconie in 2020 
diverse giften gedaan aan verschillende 
instellingen in binnen- en buitenland. Door 
de hogere opbrengsten aan levend geld 
en het lager uitvallen van sommige kosten 
zijn deze giften ongeveer gelijk gebleven 

in vergelijking met 2019. Aan regionale/
landelijke instellingen is een bedrag van 
€ 10.377 gedoneerd en aan buitenlandse 
instellingen een bedrag van € 5.672.
De toevoeging aan de bestemmingsreser-
ve heeft betrekking op een reserve voor 
de vervanging van de rolstoelbus van de 
Plantage, welke gepland staat in 2021. Met 
de reservering van 2020 is het toegezegde 
doelbedrag van € 30.000 bereikt.
Mocht u naar aanleiding van het verkorte 
overzicht vragen hebben dan kunt u altijd 
contact met mij opnemen. Dit kan per 
email diaconaleraad@catharijnekerk.nl of 
per telefoon 06-23283312.

Marion Groeneveld-Prins, 
penningmeester Diaconie

Toelichting op verkort overzicht jaarrekening 2020
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Sint-Catharijnekerk
Voor velen van u is de Sint-Catharijnekerk een centrum van ker-
kelijk leven. Voor anderen onder u is de Brielse Dom uitsluitend 
een markant gebouw in het centrum van de Brielse binnenstad.
Instandhouding en behoud van de Sint-Catharijnekerk dan wel 
de Brielse Dom is een zaak die ons allemaal aangaat.
De kerkenraad verwacht dat in de komende jaren kosten en 
inkomsten van onze kerkelijke gemeente steeds verder uit elkaar 
gaan lopen. Ook na corona zullen de inkomsten structureel 
verminderen. Dit is een landelijke trend. De kosten daarentegen 
worden jaarlijks niet lager, maar hoger. Daarop hebben wij nau-
welijks of geen invloed. Dit betekent dat we moeten proberen 
onze inkomsten te verhogen.
Een van de manieren om dat te doen is uitbreiding van gebruiks-
mogelijkheden en gebruik van de Sint-Catharijnekerk.
De kerkenraad heeft daartoe enkele jaren geleden de aanzet 
gegeven door deel te nemen in het bestuur van de inmiddels 
opgerichte Stichting Behoud Brielse Dom. Die stichting wil een 
breder gebruik van de Brielse Dom realiseren, onder inachtne-
ming van het gegeven dat de Sint-Catharijnekerk bestemd is 
voor de zondagse eredienst en andere kerkelijke bijeenkomsten 
en zonder veranderingen aan het kerkinterieur. Met verhuur 
tegen hogere prijzen.
Bij en rondom de beoogde viering, volgend jaar, van ‘1 april 2022, 
Herdenking 450 jaar Opstand’ heeft de Brielse Dom een centra-
le rol. Voor de ontvangst van gasten. Maar ook voor de Brielse 
gemeenschap zelf.
In het kader van een en ander laat de gemeente Brielle onder-
zoek doen naar (uitbreiding van) de gebruiksmogelijkheden van 
het gebouw. En heeft de gemeente een deskundige aangesteld 
die doet wat vereist is om verhuur op grotere schaal en tegen 
hogere prijzen mogelijk te maken.
Zo, dat onze netto huurinkomsten stijgen. Ook na 2022.
Dit alles in nauwe samenwerking met de Stichting Behoud Briel-
se Dom en met onze kerkelijke gemeente. 
Waarbij onze kerkelijke gemeente als eigenaresse van het ge-
bouw uiteraard een heel belangrijke inbreng heeft. Kine Schuur-
man en Tom van der Lugt - momenteel beiden lid van het col-
lege van kerkrentmeesters - maken deel uit van de overleggroep 
die door gemeente Brielle is gevormd om het gestelde doel te 
bereiken.
Afgelopen 16 april kwam deze overleggroep voor het eerst bij 
elkaar in het stadskantoor. Wij houden u op de hoogte.

Solidariteitskas
Binnenkort wordt u benaderd voor de actie Solidariteitskas. Door 
uw royale bijdragen was deze actie in 2020 een groot succes. 
Vanwege het door corona teruglopen van onze inkomsten wil-
len wij u ook dit jaar vragen om ten behoeve van de Solidariteits-
kas meer dan 10 euro te betalen.
5 euro van uw bijdrage dragen wij af aan de Protestantse kerk 
in Nederland. Deze gebruikt dat geld onder meer voor finan-
ciële steun (renteloze geldleningen) aan kerkelijke gemeenten 
die (door corona) in betalingsproblemen dreigen te raken maar 
wel toekomst hebben. En voor vernieuwing binnen kerkelijke 
gemeenten.
Het overige deel van uw bijdrage besteden wij aan (extra) kosten 
van en rondom onze erediensten.

Kerk in beeld
Inmiddels hebben de kosters ruime ervaring opgedaan met het 
gebruik van de apparatuur en de werking van het systeem.
Maar: er kunnen zich storingen van buitenaf voordoen; de 
zogenaamde verstoringen. Op (blijvende) problemen kunt u ons 
attent maken door een e-mail te sturen aan: kerkrentmeesters@
catharijnekerk.nl. Vervolgens kan de beheerder van de kerkom-
roep, de heer Cees de Bruin, contact opnemen met het betrok-
ken bedrijf om het probleem te laten oplossen.

Kerktoren
Op 19 april is begonnen om de toren in de steigers te zetten. 
Het in opdracht van gemeente Brielle aan de toren uit te voeren 
groot onderhoud hoopt men eind van dit jaar af te ronden. Veel 
hangt af van het (nu nog onzekere) moment waarop de voor 
het onderhoud nodige steen(soort) vanuit Engeland kan wor-
den geleverd. Tijdens de periode van de werkzaamheden is de 
toren afgesloten. De kerk blijft aan de oostzijde (Wellerondom) 
toegankelijk.

Inkomsten kerkblad
In 2020 daalden de geldelijke bijdragen voor het kerkblad 
dramatisch. We ontvingen maar liefst 4500 euro minder dan in 
2019. Vandaar een oproep op de inlegstrook die u in dit kerkblad 
aantreft.

Van de 
kerkrentmeesters
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Van de 
kerkenraad

Het beroepingswerk
Het beroepingswerk in onze gemeente 
is in het eindstadium gekomen. Op 24 
maart heeft ds. Eibert Kok uit Naaldwijk 
het door de Protestantse Gemeente Briel-
le op hem uitgebrachte beroep aangeno-
men.

In een begeleidende brief bij het ‘Bericht 
van aanneming van een beroep’ aan de 
kerkenraad geeft ds. Kok aan het beroep 
van harte te aanvaarden. Hij spreekt zijn 
dank uit naar de leden van de beroe-
pingscommissie en de kerkenraadsle-
den voor het vertrouwen dat zij in hem 
stellen. Ook de gemeenteleden die bij de 
gemeentevergadering van 28 februari on-
line present waren en hun reactie hebben 
gegeven bedankt hij voor hun vragen en 
reacties. Al die vragen gaven hem de in-
druk van de grote betrokkenheid van deze 
gemeenteleden bij het wel en wee van de 
Protestantse Gemeente Brielle.
Ds. Kok eindigt zijn brief als volgt:
‘Afsluitend wil ik jullie nogmaals bedan-
ken voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Ik hoop met plezier en zegen in Brielle 
werkzaam te kunnen zijn, dat ik mijn 
steentje zal kunnen bijdragen aan de kerk 
als vindplaats, vierplaats, leerplaats en 
werkplaats van nieuwe aarde. Uit Gods 

liefde leven wij. Die mogen we doorge-
ven, concreet maken, handen en voeten 
geven.’
Ds. Kok zal in onze gemeente worden 
bevestigd in de dienst van zondag 5 sep-
tember. Voorganger in deze dienst is ds. 
Harry Doornbos.

Organisatieaanpassing kerkenraad
In de vergadering van 22 april heeft de 
kerkenraad besloten om door te gaan 
op de weg van de herorganisatie van de 
kerkenraad.

Belangrijkste kenmerken: er komt een 
smalle kerkenraad met een minimale ver-
tegenwoordiging van alle ambten; predi-
kant, twee diakenen, twee ouderlingen en 
twee ouderling-kerkrentmeesters. Deze 
smalle kerkenraad zal zich voornamelijk 
bezighouden met op de toekomst gericht 
besturen op hoofdlijnen van het beleids-
plan. De smalle kerkenraad geeft daarmee 
meer ruimte aan initiatieven van anderen 
en stuurt meer op afstand. Er zijn ook 
ambtsdragers en vele andere vrijwilligers 
die meer betrokken zijn in de dagelijkse 
operatie van het kerkenwerk. De brede 
kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers 
en zal veel minder frequent vergaderen. 
Een minimale omvang van het bestuur 

van de Diaconie en het College van 
Kerkrentmeesters is beschreven in de 
kerkorde. Bij de vervulling van vacatures 
houden we daar rekening mee.
Het geheel aan commissies, werkgroepen 
en taakgroepen die er op dit moment zijn 
in onze gemeente is in kaart gebracht. In 
dit geheel van smalle kerkenraad, brede 
kerkenraad en uitvoerende groepen is een 
open communicatie van groot belang. 
Voor elke groep is het helder via welke 
lijn er communicatie is met de smalle 
kerkenraad. 

Iedereen zal moeten wennen aan deze 
andere manier van werken. Op dit mo-
ment zijn nog niet alle details duidelijk. 
Daar willen we twee jaar de tijd voor 
nemen. Met de nieuwe werkwijze kan de 
vergaderdruk(te) afnemen.

Omdat er aan het eind van dit seizoen 
een aantal ambtsdragers aftreden, zijn 
we voor het nieuwe seizoen concreet op 
zoek naar ondersteuning in de uitvoe-
ring in de diaconie, het pastoraat en het 
jeugdwerk. 
Als u zin krijgt om mede vorm te geven 
aan deze nieuwe werkwijze, samen met 
de nieuwe predikant, meldt u zich dan bij 
iemand van de kerkenraad.

Vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn heel wat mensen als vrij-
williger werkzaam in De Plantage. Beter gezegd: ze waren er 
werkzaam totdat de corona-pandemie bijna alle vrijwilligerswerk 
onmogelijk maakte. Hopelijk komt er binnenkort verandering in 
deze akelige situatie en mogen we onze vrijwilligers weer be-
groeten. Ze zijn onmisbaar voor het welzijn van onze bewoners.

Zes van onze kerkvrijwilligers willen we graag in het zonnetje 
zetten, omdat ze in het afgelopen jaar een jubileum vierden. Het 
zijn Rina Francke, Klara Reuter, Mattie Voerman, Teuni en Evert 
Langendoen en Corry de Prieëlle. Wij danken u - en alle andere 
vrijwilligers - van harte voor uw inzet. 

Rina Francke
Rina Francke is al 45 jaar vrijwilliger. Zij begon met incidentele 
activiteiten zoals het begeleiden van bewoners naar het zieken-
huis. Daarna kwam ze vaker om ondersteuning te bieden bij 
ontspanningsactiviteiten en herdenkingsbijeenkomsten. 

Klara Reuter
Een smaragden jubileum van 40 jaar voor Klara Reuter. Na 
jarenlang in De Plantage werkzaam te zijn geweest, begon zij 
in 1980 als vrijwilliger bij de kerkdiensten in ‘haar’ verpleeghuis. 

Later werd zij verantwoordelijk voor het vrijwilligersrooster, wat 
nu nog steeds zo is. Ook bezorgt zij het kerkblad en het bosje 
bloemen voor jarige leden. Tenslotte heeft ze de jaarlijkse Kerst-
cadeau-actie vanuit de kerken van Brielle onder haar hoede.

Mattie Voerman
Mattie Voerman is dit jaar 30 jaar kerkvrijwilliger. Al die tijd heeft 
zij het mogelijk ge maakt dat verpleeghuisbewoners hun geloof 
samen kunnen vieren. Dit is zeker even een moment om bij stil 
te staan. Zo lang vrijwilliger zijn is heel bijzonder.  

Teuni en Evert Langedoen
Teuni en Evert Langedoen zijn allebei 25 jaar vrijwilliger bij de 
kerkdiensten. Een groot blijk van trouw en verantwoordelijk-
heidsgevoel: de kerkdienst is voor alle deelnemers van groot 
belang. 

Corry de Prieëlle
Corry de Prieëlle viert ook haar zilveren jubileum. Ook zij is 
trouw op haar post, als ‘rolstoelduwer’ en als medegelovige. 

Een vriendelijke groet van 
de geestelijk verzorgers in De Plantage, 
Diny Wolters en Lauwrens van der Leer

Jubilea vrijwilligers verpleeghuis De Plantage



Op deze feestelijke zondag is er een 
Dienst van Schrift & Tafel.
We lezen Genesis 11: 1 tot en met 9 over 
een heilloze eensgezindheid en Hande-

lingen 2: 1 tot en met 13 over de Geest 
van God die alle verschillende wereldtalen 
met elkaar verbindt in één taal van hoop 
en vrede.

Bij de naam van deze zondag zijn de 
eeuwen door vraagtekens gezet.
Trinitatis, Drie-eenheid, Drievuldigheid; 
dat klinkt naar systematiek, dogma’s en 
moeilijke theologische discussies en dito 
conflicten, een kerkgeschiedenis lang.
Niet iets waar je van op het puntje van je 
stoel gaat zitten.

Ik houd het er maar op dat de Eeuwige 
zich niet in theorieën en begrippen laat 
vangen. Daar is HIJ te veelzijdig voor, zo 
veelzijdig als liefde maar zijn kan.
Een God die tomeloos creatief is en altijd 
wel weer een oplossing weet te bedenken 
tegenover de menselijke problemen.

De evangelielezing op deze zondag is 
Marcus 4: 26 tot en met 34.
Bekende teksten over zaad en zaaien en 
geduld hebben, geloof vooral.

En over een mosterdzaadje, dat enorme 
mogelijkheden in zich draagt.
Ik weet nog niet wat ik hierbij als lezing 
uit de Tenach zal kiezen.

Het is op dit moment nog niet zeker wie 
de voorgangers zullen zijn op 27 juni en 

in de maanden juli en augustus.

In tegenstelling tot het vorige kerkblad 
gaan we inmiddels - na aanmelding - 
met z’n ‘allen’ zonder postcode-indeling 
naar de kerk met een maximum van 30 
gemeenteleden. Als hierin verandering 
komt, wordt dat uiteraard meteen na de 
dienst en op de website gemeld.

Aanmelden kan op twee manieren:
- (bij voorkeur) via het e-mailadres van de 
kerk, info@catharijnekerk.nl;
- of per telefoon 06 181 990 07.
Aanmelden kan tot zaterdag 18.00 uur. 
U krijgt bericht of uw aanmelding wel of 
niet wordt gehonoreerd.

Leesrooster
onder voorbehoud

9 mei Jesaja 45: 15-19
16 mei Exodus 19: 1-11
 Johannes 17: 14-26
23 mei Genesis 11: 1-9
 Handelingen 2: 1-13 
30 mei Exodus 3: 1-6
 Johannes 3: 1-16
6 juni Rechters 12: 1-6
 Marcus 3: 20-35
13 juni Marcus 4: 26-34
20 juni Job 30: 15-26; 38:1
 Marcus 4: 35-41
27 juni Jesaja 3: 25-4:6
 Marcus 5: 22-43
4 juli Ezechiël 2: 1-7
 Marcus 6: 1-6

Het goede leven

Onze Vader 
in de hemel

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.

Amen. Amen.

Lied 1006 uit het Liedboek
Zingen en bidden in huis en kerk

tekst Gerard van Midden, 
bij Matteüs 6, 9-13

melodie Gerard van Amstel

Bij de 
diensten
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23 - Pinksteren

30 mei - Zondag Trinitatis

13 juni - Tweede zondag na Trinitatis

En verder ... 

Weer samen naar de kerk met 30 gemeenteleden

Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, is er geen dienst.

Met Pasen hebben we gevierd dat nieuw 
leven altijd mogelijk is, maar ons eigen le-
ven staat in veel opzichten nog steeds stil. 
Hoe kunnen we ondanks alle beperkingen 
het leven als ‘goed’ en ‘zinvol’ ervaren? 
Een nieuw wekelijks bijbelleesplan daagt 
je uit tot een nieuw perspectief op ‘het 
goede leven’. 
‘Het goede leven’ - met dat jaarthema 
nodigt de Protestantse Kerk Nederland 
gemeenten en individuele gelovigen uit 
om stil te staan bij de vraag wat een men-
senleven tot een goed leven maakt. Een 
spannende vraag, nu veel ‘goede’ dingen 
als sociale contacten en samenkomsten 
zijn weggevallen. Waar kunnen we in 
deze periode op terugvallen, wat maakt 
ons leven ten diepste ‘goed’?

Als hulpmiddel bij die zoektocht heb-
ben de Protestantse Kerk en het Ne-
derlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
gezamenlijk een online bijbelleesplan 
samengesteld. In het leesplan nemen 
twaalf theologen je mee langs teksten uit 
verschillende bijbelboeken. Wat hebben 
die teksten ons te zeggen over ‘het goede 
leven’? En hoe leren we om ons elke dag 
naar dát leven uit te strekken? Van Sarai 
tot Elia en van de Emmaüsgangers tot 
Petrus: ze laten ons een glimp zien van 
een ‘goed leven’ dat dieper gaat dan onze 
levensomstandigheden.
Het leesplan bij ‘Het goede leven’ telt 
twaalf afleveringen. Volg het leesplan  
via debijbel.nl of meld je aan via de app 
Mijn Bijbel. 



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

  Collecten

zondag 9 mei Zondag Rogate Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Kerk in Actie
ds. Christiaan Donner  (’s-Gravenhage)  Onderhoud

donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
geen dienst

zondag 16 mei  Zondag Exaudi Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Diaconie
ds. Dick ter Horst (Hellevoetsluis)  Onderhoud

zondag 23 mei Pinksteren Kerk in Actie
10.00 uur liturgische kleur is rood Onderhoud
ds. Harry Doornbos Dienst van Schrift en Tafel 

zondag 30 mei Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is rood Kerk in Actie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 6 juni 1e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Missionair werk
ds. Annabell de Jong (Ouddorp)  Onderhoud

zondag 13 juni 2e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 20 juni 3e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Tineke Flim (Monster)  Onderhoud

zondag 27 juni 4e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Noodhulp vluchtelingen
Voorganger nog niet bekend  Onderhoud

zondag 4 juli 5e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
Voorganger nog niet bekend   Onderhoud

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 
2019 Celmar Music 

Refrein
We zijn er op de wereld met z’n allen voor 
elkaar. Niemand in z’n eentje, 
want dat is veel te zwaar.
We moeten elkaar helpen,
ook wanneer het moeilijk gaat, zodat 
iedereen, groot en klein, er nooit alleen 
voor staat. 
Rainbow de duif vliegt erop uit,
van oost naar west, van noord naar zuid. 
Terug van zijn reis vertelt hij je dan wie en 
waar je helpen kan. 
Roekoe, roekoe, roekoekoe. Roekoe, roe-
koe, roekoekoe. 

1. Kerk in de minderheid 
Zo zijn er heel veel landen waar weinig 
mensen zijn die de Here Jezus kennen. 
De kerk is daar dus klein. Die willen we 
graag helpen, want samen zijn we kerk. 
Dus komen wij in actie, 
en samen staan we sterk. 
Refrein 

2. Kinderen in de knel 
Er zijn miljoenen kind’ren die zwerven 
over straat, of werken in fabrieken
of als een kindsoldaat. 
Ze kunnen niet naar school toe, voor hen 
geen sport en spel. Dus komen wij in actie
voor kinderen in de knel. 

3. Op zoek naar veiligheid 
Natuurgeweld of oorlog,
of een hongersnood:
mensen moeten vluchten want anders 
gaan ze dood.

Nu hebben ze geen thuis meer en zijn ze 
alles kwijt. 
Dus komen wij in actie voor rust en 
veiligheid. 
Refrein 

4. Sta op tegen armoede 
Soms lijkt het in de wereld zo ongelijk 
verdeeld:
de één heeft veel te weinig de ander weer 
teveel. 
We mogen leren delen
van wat God aan ons geeft. Dus komen 
wij in actie voor wie er minder heeft. 
Refrein 

5. Bijbel als inspiratiebron 
De Bijbel is de basis
voor wie er christen is.
Maar als je ’m niet kunt lezen is dat een 
groot gemis.
De Bijbel is belangrijk,
de Bijbel maakt verschil.
Dus komen wij in actie
voor wie ‘m lezen wil. 
Refrein 

Kids in Actie lied (Roekoe roeikoe)

Hoe maken we er een echt feest van
Het boek Vier het samen bevat handrei-
kingen om van elke christelijke feest- en 
hoogtijdag een echt feest te maken. Het 
boek is interessant voor meerdere jaren 
en geeft de mogelijkheid om zelf de 
elementen en werkvormen te kiezen die 
passen bij het gezin. Een waardevol en 
praktisch handboek waar je jaren mee 
uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen 
met kinderen van 3-11 jaar. Uiteraard 
ook geschikt voor het basisonderwijs en 
het kinderwerk in de kerk. Nieske Selles, 
auteur, moeder en voormalig leer-
kracht, doet jaarlijks haar best om op 
creatieve wijze de christelijke feesten te 
vieren met haar kinderen. Ze merkt dat 
het werkt! 

Vier het samen biedt voor advent en 

kerst, oud en nieuw, bid- en dankdag, 
lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pink-
steren, doopdag en verjaardag: 
• een korte inleiding 
•  bijbelleesroosters voor de periode 

-voorafgaand aan de feestdag 
•  vrije voorleesverhalen met prachtige 

illustraties 
• (creatieve) verwerkingsvormen 
•  vragen voor verschillende leeftijds-ni-

veaus om door te praten

Nieske Selles-ten Brinke is getrouwd 
en (pleeg)moeder van vijf kinderen. Ze 
schreef meerdere boeken voor ouders 
en kinderen om te gebruiken bij de 
 geloofsopvoeding. Ook geeft zij regel-
matig workshops en lezingen. 
Zie ook www.nieskeselles.nl.
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De handelingen van de apostelen  (Handelingen 10, verzen 34 - 48)

Uit de 
Samenleesbijbel

God is goed!
In het begin van het bijbelboek Han-
delingen werd in verschillende talen 
gesproken. Nu gebeurt dat weer. Kun 
jij de verschillende talen herkennen? Je 
kunt kiezen uit Duits, Slowaaks, Engels, 
Italiaans, Frans, Deens en Spaans.
1. God is good!
2. Gott ist gut!
3. Dieu est bon!
4. Dio è buono!
5. iDios es bueno!
6. Gud er god!
7. Boh je dobry!

Stuur de oplossing naar onskerkblad@
catharijnekerk.nl. De goede reacties ont-
vangen een ‘internationaal’ presentje.

Een tweede Pinksterfeest
Aan het begin van het bijbelboek Handelingen kregen de Joodse mensen in Jeruza-
lem de heilige Geest. Maar in dit verhaal krijgen ook andere mensen dan Joden de 
heilige Geest. Wat er in dit verhaal gebeurt, kun je een tweede Pinksteren noemen 
want nu is duidelijk dat alle mensen de heilige Geest kunnen krijgen. Feest voor de 
hele wereld.

Cornelius bijvoorbeeld is een Romein van wie gezegd wordt dat hij leefde zoals God 
het wilde. Er waren meer niet-Joodse mensen die geïnteresseerd waren in het Joodse 
geloof. Die mensen mochten meedoen aan de Joodse godsdienst maar dan moes-
ten ze zich wel aan bepaalde regels houden. Een van die regels was bijvoorbeeld dat 
Joden niet met Romeinen omgingen. Helemaal precies wat die regels waren, weten 
we niet. Waarschijnlijk waren die regels ook niet altijd hetzelfde. 

Zelf bedenken

Weetje
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In het bijbelboek De handelingen van 
de apostelen wordt geschreven over 
de dingen die de leerlingen van Jezus 
deden. In Handelingen zijn de leerlingen 
van Jezus aan het woord. Zij houden 
toespraken over Jezus. Petrus was een 
van hen. Eigenlijk gaan deze verhalen 
over de eerste christenen in de kerk.
 
Petrus vertelt over Jezus
Toen begon Petrus te spreken: ‘Nu begrijp 
ik dat God alle mensen even belangrijk 
vindt. God houdt van iedereen die eerbied 
voor hem heeft en leeft volgens zijn wil. 
Dat goede nieuws heeft God aan de 
Joden bekend gemaakt. Hij stuurde Jezus 
Christus naar hen toe. En Jezus is de 

Heer van alle mensen. Niet iedereen heeft 
Jezus gezien, maar wij wel. God had ons 
daarvoor van tevoren uitgekozen, zodat 
wij erover konden vertellen. 

Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, 
hebben wij samen met hem gegeten 
en gedronken. Toen zei hij: ‘God heeft 
mij rechter gemaakt van de hele wereld. 
Op een dag zal ik rechtspreken over alle 
mensen, de levenden en de doden. Dat 
moeten jullie aan het hele Joodse volk 
gaan vertellen.’

Cornelius en zijn mensen 
krijgen de heilige Geest

Terwijl Petrus nog aan het praten was, 

kwam de heilige Geest in alle mensen 
die naar hem luisterden.  Door de heilige 
Geest gingen ze in verschillende talen 
spreken. In al die talen dankten ze God. 
De Joodse gelovigen die met Petrus 
meegekomen waren, hoorden dat. Ze 
waren erg verbaasd, want ze dachten 
dat mensen van andere volken de heilige 
Geest niet konden krijgen. 

Petrus zei: ‘Al deze mensen hebben de 
heilige Geest gekregen, net zoals wij. 
Dat betekent dat we hen nu ook mogen 
dopen. En hij gaf opdracht om Cornelius 
en iedereen die bij hem hoorde, te dopen 
in naam van Jezus Christus.
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AL MEER DAN 60 JAAR



Tine Wolters, Jeannette Klein en Trudy Morgenstern vormen 
de redactie van ons kerkblad. Omdat de kerkenraad uiteindelijk 
verantwoordelijk is voor de inhoud van het blad leest ook ds. 
Harry Doornbos mee bij de ingekomen kopij. Het scheelt extra 
werk als de kopij verstuurd wordt naar onskerkblad@catharij-
nekerk.nl want alle vier redactieleden ontvangen het dan gelijk.

Je zou kunnen denken dat er veel tijd verstrijkt tussen het in-
zenden van de kopij en het verschijnen van het kerkblad. Die tijd 
hebben we echt nodig. Vijf dagen om het compleet te krijgen en 
de drukker heeft ook een kleine week nodig. 

De taken zijn verdeeld
Behalve de vaste bijdragen van de kerkenraad en voorganger(s), 
de Diaconale en Pastorale raad, de gemeenteleden, de kerkkron-
kels van Willemijn Kon en Theun Klein hebben de redactieleden 
ieder een eigen taak. Zo maakt Trudy de pagina kerkdiensten, 
de roosters en de agenda. Ook de interviews met jubilerende 
echtparen zijn van haar hand, net als deze rubriek Achter de 
schermen. 
Jeannette verzorgt de rubriek Beroep en ethiek en met behulp 
van de Samenleesbijbel de kinderpagina. Voor het opnemen van 
tekst en illustratie uit deze bijbel is indertijd toestemming van de 
uitgever gekregen. 
Als op vrijdagmorgen alle kopij binnen is wordt deze eerst door 
Trudy gelezen en waar nodig gecorrigeerd waarna Jeannette 
nog een keer alles doorneemt voor eventuele ‘punten en kom-
ma’s’. Dan gaat het naar Tine.

Weekendwerkzaamheden
Op zaterdagmorgen nadat de laatste teksten op vrijdag zijn 
binnengekomen gaat Tine kijken of het kerkblad gevuld kan 
gaan worden. Ze belt Joost over de gemaakte foto’s en gaat nog 
achter de ontbrekende kopij aan. Op zondag gaat ze kijken of 
alle gecorrigeerde teksten binnen zijn en dan verzorgt ze de eer-
ste opmaak. De teksten worden per pagina klaar gelegd met de 
bijbehorende foto’s zodat haar Jan op maandag met de opmaak 
kan beginnen.
Als Jan Wolters de eerste opmaak klaar heeft kijkt Tine op maan-
dagavond nogmaals wat er ontbreekt.
Dinsdagmiddag wordt de tweede opmaak naar de redactieleden 
gestuurd voor de redactievergadering.
Na de vergadering gaan de opmerkingen weer naar Jan en op 
woensdagavond wordt de nieuwste versie voor de laatste cor-
recties verstuurd aan de redactieleden, de scriba en de voorzitter 
van de kerkenraad. 
Donderdag aan het eind van de middag wordt het kerkblad naar 
de drukker gestuurd.

Redactievergadering
Jammer genoeg moeten ook wij al bijna een jaar digitaal verga-
deren. Eerst wordt de laatste uitgave geëvalueerd. Dan wordt er 
gekeken wat er aan kopij is en wat er nog door wie aangevuld 
moet worden.
We blikken vooruit en bespreken wie aan de beurt is met de 

verschillende rubrieken en stellen een lijstje met foto-verzoeken 
op voor Joost de Koning.

Vooruitdenken
Wanneer het nieuwe kerkblad verschenen is gaat Tine alweer 
nadenken over de onderwerpen voor het volgende kerkblad. 
Op tijd iemand benaderen voor de rubriek Uit het liedboek en 
de teksten voor de pagina Jong Protestant. Gedichten, boek-
besprekingen en andere wetenswaardigheden opzoeken als 
reservestukken. Gelukkig hebben we een aantal vaste rubrieken 
en komen er teksten van onze gemeenteleden via de mail of 
brievenbus binnen, maar teksten op de plank (stoplappen) geven 
rust.
Een aantal dagen voordat de kopij moeten worden ingeleverd 
stuurt ze een herinnering aan de correspondenten. 
Trudy controleert of er 50- of 60-jarige bruidsparen zijn die 
een interview willen en gaat alvast werken aan een vervolg op 
een rubriek. Jeannette bereidt een interview voor in het kader 
van Beroep en ethiek en ze kijkt alvast welk onderwerp uit de 
Samenleesbijbel aansluit bij het kerkelijk jaar.

Evaluatie
Eenmaal per jaar, begin juli, wordt er geëvalueerd met de mede-
werkers van het kerkblad. Joost de Koning, onze fotograaf, Freek 
Voskamp, die steeds opnieuw adverteerders vindt voor het kerk-
blad, de columnisten Willemijn Kon en Theun Klein en Maartje 
van Rij, die al jaren de verspreiding organiseert. 

Website
Het is wel praktisch dat twee van de drie redactieleden de web-
site beheren want zij zijn op de hoogte van het nieuws dat ook 
op de website vermeld kan worden. De website wordt bijgehou-
den door Jeannette en Tine. Daarover informeren we u graag in 
het volgende kerkblad.

Trudy Morgenstern

Achter de schermen 
Het kerkblad
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Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18
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In oktober 2020 verscheen het boek 
Herkerken van Remmelt Meijer en Peter 
Wierenga, uitgegeven door uitgeverij 
Vuurbaak. Het boek sprak mij aan en 
daarom hierbij een beknopte beschou-
wing van het boek.

Aandacht, zegt Meijer, dat is wat mensen 
nodig hebben. Omzien naar elkaar. Vaak 
is het al voldoende wanneer je de vraag 
stelt ‘Hoe gaat het met je?’ 
Je maakt dan regelmatig mee dat mensen 
ruimschoots de tijd nemen om te vertel-
len wat hen bezig houdt. Je luistert dan 
en mensen gaan soms lichter naar huis.

Is het bovenstaande een nieuw soort ge-
loven? Nee, maar misschien is het nodig 
als kerk te veranderen. Verbeter de kerk en 
begin bij jezelf! 
Kerken slinken, ook onze kerk. Het zou 
anders moeten. Maar wie zit hier op te 
wachten? We zitten nog steeds in de 
coronacrisis, mensen zijn bezorgd en 
onzeker. De crisis versnelt de desinteresse 
van onze gemeenteleden.
De huidige crisis kan leiden tot een 
bepaalde vorm van verlamming, die zich 
uit in een afwachtende houding: ‘Het 
wordt allemaal wel weer normaal, toch?’ 
Kerkgangers klagen regelmatig over het 
missen van de ontmoeting. 
Niet eens zozeer de kerkdienst, niet de 
preek wordt gemist, maar de echte geza-
menlijkheid. 
Na ruim een jaar is de binding voor een 
aantal kerkgangers losser geworden. Ook 
de keuzekerkdienst is dichtbij gekomen 
door het streamen van de kerkdiensten. 
Dertigers en veertigers zijn grotendeels 
afgehaakt. De jongeren zoeken andere 
wegen, bijvoorbeeld evangelische kerken 
die op zondag talloze mensen trekken, 
ook jonge mensen. 

Het kan dus wel, een volle kerk met 
jongere mensen. Ook in Brielle! Maar 
dit gaat niet vanzelf. We zullen moeten 
veranderen en de jongeren tijdens de 
kerkdienst regelmatig de ruimte moeten 
geven met hun muziek en andere wijze 
van kerkdienst vieren. Op dit punt heeft 
onze gemeente wellicht onvoldoende 
ruimte gegeven. Dat er verandering in 
onze traditionele kerkdienst moet komen 
is een zekerheid, met voldoende keuze en 

afwisseling met bijvoorbeeld
•  een praisedienst, voor mensen die van 

zingen en aanbidding houden;
•  een leerdienst, die verdieping biedt, om 

het onderwerp uit te diepen;
•  een specifieke dienst voor jongeren, met 

hun eigen muziek.

Een keuze die gemeenteleden kunnen 
maken, niet door een systeem, maar door 
de Geest die waait waarheen Hij wil. Maar 
dan is er nog een andere groep die thuis 
blijft of af en toe eens naar de kerk gaat.
En jongeren die bij elkaar kwamen, zoals 
een aantal jaren geleden in een bunker. 
Daar hadden zij elkaar gevonden voor 
een gesprek  en gezelligheid.  Deze groep 
wil graag gesprekstof. Maar de traditionele 
kerkdienst heeft voor een toenemend 
aantal mensen te weinig inhoud, sfeer of 
vorm.

Het boek Herkerken staat boordevol 
met tips, citaten en voorbeelden. Teveel 
om op te noemen. Beter is het dit boek 
te lezen en te herlezen. In mij komt de 
gedachte op om één van de schrijvers 
van het boek in het najaar uit te nodigen 
om voor geïnteresseerden een lezing en 
discussieavond  te organiseren. ‘Omzien 
naar elkaar’. Laat de liefde tot elkaar over-
winnen. Kerk zijn in het hier en nu! 

Freek Voskamp

Van onze huisfotograaf Joost de Koning 
ontvingen we ‘zomaar’ deze verstilde 
foto met als titel ‘Licht in de kerk’.

Culturele Commissie Sint-Catharijne 
organiseert ook deze zomer weer orgel-
concerten. Ze zijn op maandagavond en 
beginnen telkens om 20.15 uur.

21 juni Petra Veenswijk - Delft
28 juni Iddo van der Giessen  
 Rotterdam-Schiebroek
5 juli Wouter van der Wilt  
 Rotterdam-Kralingen
12 juli Geerten van de Wetering
 ’s-Gravenhage 
19 juli Martien de Vos
 Ooltgensplaats
26 juli Aart Bergwerff - Breda
2 augustus Adriaan Hoek
 Rotterdam
9 augustus Rien Donkersloot  
 Amersfoort
16 augustus Matthias Havinga 
 Amsterdam
23 augustus Maurits Bunt
 Apeldoorn
30 augustus Jaco van Leeuwen  
 Noordwijk
6 september Sietze de Vries - Groningen
13 september Cor Ardesch  - Dordrecht
20 september Geerten Liefting -Woerden
27 september Jan Hage - Utrecht

Herkerken
De toekomst van onze kerk?

Licht

Orgelconcerten in
Sint-Catharijnekerk
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Vakgarage 
Wolters B.V.
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Kijk voor het actuele  aanbod op onze website

Toe aan een andere auto?

U koopt bij ons een nieuwe of 
gebruikte auto van alle merken!



Kopij inleveren voor 18 juni 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 1 juli. Voor foto’s kunt u contact 
opnemen met Joost de Koning, telefoon 
(0181) 416043.

In verband met de lock down wordt er 
digitaal vergaderd.

Mei
17  College van Kerkrentmeesters -  

19.45 uur
18 Pastorale en Diaconale raad -19.45 uur
20 Moderamen - 19.45 uur
27 Kerkenraad - 19.45 uur

Juni
10  Pastorale en Diaconale raad -  

19.45 uur
14  College van Kerkrentmeesters -  

19.45 uur
17 Moderamen - 19.45 uur
24 Kerkenraad - 19.45 uur

Hartelijk dank voor de bloemen die ik 
mocht ontvangen en het mooie stukje ter 
herinnering aan mijn lieve man. Dit heeft 
mij heel goed gedaan, dank hiervoor.

Joppie Baan-de Ruiter

Hartelijk dank voor de paasgroet en voor 
de bloemen die wij vanuit de kerk moch-
ten ontvangen. Ik wil alle mensen die aan 
mij gedacht hebben en mij een kaartje 
gestuurd hebben, heel hartelijk bedanken. 
Het doet je goed dat er met je meegeleefd 
wordt. Voorlopig mag ik niet ontevre-
den zijn, het gaat steeds vooruit, hoewel 
nu langzaam. Veel oefenen om zo veel 
mogelijk vaardigheden terug te krijgen! Ik 
hoop u allen weer spoedig te ontmoeten 
in onze prachtige Sint-Catharijne!

Tony Schram

Wij waren blij verrast met de bloemen 
die we van de kerk hebben ontvangen 
naar aanleiding van de plotse ziekenhuis-
opname van Arno als gevolg van corona. 
Ook willen we iedereen hartelijk bedanken 
voor de kaarten en andere attenties. Het 
heeft ons heel goed gedaan! 

Arno Bindt, Kine Schuurman, Leander, 
Elissa en Ione

Hartelijk dank voor de bloemen die wij 
mochten ontvangen ter gelegenheid van 
ons 40-jarig huwelijk. We waren blij ver-
rast, ook met de vele kaarten en felicitaties 
die wij kregen.

Arnold en Nellie Grinwis

Hartelijk dank voor alle lieve kaarten 
telefoontjes en de bloemen uit de kerk. 
Tijdens de ziekte en het overlijden van 
Jan. Het was hartverwarmend. Het heeft 
ons veel steun gegeven dat zovelen met 
ons meeleefden. 

Lidy Zoer

Onlangs werden we verrast door de 
mooie bloemen die we kregen als groet 
van de gemeente. We waren er blij mee en 
hebben ervan genoten. Hartelijk bedankt. 

Rob en Marianne van der Burgh

Naar aanleiding van het overlijden van 
mijn zusje Reina heb ik veel reacties 
ontvangen: bloemen, kaarten vooral van 
mijn mede cantorijleden, e-mails, appjes, 
gesprekken, soms zomaar op straat. En 
als klap op de vuurpijl de bloemen uit de 
dienst van 21 maart. Het heeft me heel 
goed gedaan. Mede namens mijn man, 
hartelijk dank hiervoor. 

Ada de Jonge

PGB
agenda

Bedankt

Hoop

Inleveren kopij
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Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
 
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
 
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
 
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
 

Henri Nouwen (1932-1996, 
Nederlandse katholieke priester 

en schrijver)

De taken van onze 
contactpersonen

Egbert Rietveld in
De Verwondering
Ds. Egbert Rietveld was zondag 4 april te 
gast in het programma De Verwondering 
op NPO2. Annemiek Schrijver had een 
openhartig gesprek met onze oud-pre-
dikant. Zijn vrouw Tiny, die leed aan 
alzheimer, koos drie jaar geleden voor 
euthanasie. Hoe ga je daar mee om?
De Verwondering met Egbert Rietveld 
was te zien op zondag 4 april bij KRO-
NCRV op NPO2. Wilt u het programma 
terugkijken: www.npostart.nl/de-
verwondering/04-04-2021/KN_1725074

Aanleiding van dit schrijven was het 
afscheid van een van mijn contactper-
sonen, Corrie de Wachter. Zij heeft, met 
een onderbreking van drie jaar, vanaf 
1980 deze taak op zich genomen. Daarin 
was ze zeker niet alleen want nog dertig 
anderen doen hetzelfde. En wat doen ze 
dan wel?
Een ouderling heeft een wijk. Deze wijk 
wordt opgedeeld in een aantal adres-
sensecties en in elk van die secties is een 
contactpersoon actief. Meestal wonen zij 
zelf in de wijk.
Ze zijn de ogen en oren van de ouderling 
want zij zitten dichter op de mensen en 
kunnen hem of haar op de hoogte bren-
gen van wat er speelt.
Naar aanleiding daarvan kunnen ze zelf 
contact opnemen met de mensen maar 
ze kunnen ook de ouderling vragen dit te 
doen. In (meestal) zwaardere omstandig-
heden wordt de predikant erbij betrokken.
Verder zijn er bezoeken, met een boeket, 
bij jubilea en verjaardagen van 80 jaar en 
ouder. Ook helpen ze soms mee met het 
verspreiden van uitnodigingen van allerlei 
aard.
Zoals u ziet een belangrijk takenpakket 
waar we als Pastorale en Diaconale raad 
heel blij mee zijn dat we dat niet zelf hoe-
ven te doen. Dank jullie wel.
Wel is het zo dat het aantal contactperso-
nen langzaam afneemt.
Om te voorkomen dat het werkgebied per 
persoon te groot wordt willen we u vra-
gen of u eens wilt nadenken, en dat niet 
alleen, of u er iets voor voelt deze taak op 
u te nemen.
Want, vele handen maken licht werk. 
Toch?

Herman Bloemhof
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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
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GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF
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Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

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

• belegde broodjes
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• cadeaupakketten


