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Meditatie

ds. Janneke Herweijer

Het verhaal van Zacheüs (Lucas 19: 1-10)
“Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis
verblijven”.
De naam Zacheüs bekent de reine of de rechtvaardige. Het is een
naam die op het eerste gezicht niet bij deze tollenaar past. Hij leeft
allerminst het leven van een rechtvaardige en zijn geweten is vast
ook niet zuiver geweest. Door zijn beroep was hij een gehaat man
geworden. En juist deze man heeft gehoord dat Jezus langskomt en
wil hem zien. Maar hij beseft ook, dat de mensen hem er niet door
zullen laten. Zachëus is klein van stuk, maar wel inventief. Hij klimt in
de vijgenboom. Een stem spreekt hem aan en dat maakt alles anders:
“Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis
verblijven ...”
Jezus trekt met zijn leerlingen door Jericho. Ze zijn genaderd tot
Jeruzalem. De laatste etappe. Jericho is een belangrijke plaats, waar
karavanen langstrokken. En waar tol, belasting, werd geheven. En de
tollenaren leefden van de tol. En ze vroegen meer - soms veel meer
- dan het noodzakelijke, dat ze verschuldigd waren aan de Romeinse
bezetter. Ze maakten zich daardoor niet geliefd. Het waren collaborateurs. En Zacheüs was één van hen. Er wordt ons niet verteld wat er in
hem omging. Over waarom hij gekozen heeft voor zo’n gehaat beroep,
en wat hem bewoog om bij Jezus te komen. We moeten het doen met
enkele summiere zinnetjes en met wat ons opvalt. Het is merkwaardig
dat hij Jezus wil zien. En kennelijk heeft hij daar veel voor over.
Bijbelverteller Nico ter Linden zegt in zijn boek Het verhaal gaat: Kennelijk lag er iets te wachten in zijn ziel om aan het licht te komen. En
dat is wat er met Zacheüs gebeurt. Hij komt aan het licht, tevoorschijn.
Achter de vijgenbladeren vandaan, waar hij zich verstopt heeft. Sommigen zeggen dat hij in een vijgenboom klom vanwege de korte stam.
En anderen vanwege de grote bladeren om zich te verbergen. In het
pastoraat wordt wel eens een uitdrukking gebruikt: iemand tevoorschijn luisteren. Zo luisteren, dat iemand op verhaal durft te komen en
durft te vertellen waar hij werkelijk mee zit. En dan gaat het vaak over
de donkere kanten van het leven, over schuld en schaamte. Over spijt,
en om wat zo anders had gekund.
Het zou zo maar kunnen dat Zacheüs zich verstopte in het dichte
bladerdak van de boom om wel te kunnen zien, maar niet gezien te
worden ... Adam en Eva bedekten zich in de hof van Eden, nadat ze
gegeten hadden van de boom van kennis van goed en kwaad met een
schort van vijgenbladeren. Omdat ze zich bewust werden van hun
naaktheid en zich schaamden voor elkaar. Schuld en schaamte. Maar
Zacheüs komt tevoorschijn, vanachter de vijgenbladeren, sprint uit de
boom en gaat vóór Jezus staan …
Er vindt een ontmoeting plaats tussen Jezus en Zacheüs, die het
leven van Zacheüs een andere wending geeft. Hij ontvangt Jezus met
vreugde(!) in zijn huis. En zijn huis is meer dan een toevallig onderkomen, waar hij slaapt, eet en drinkt. Je huis, dat is de plek waar mensen
je bij name kennen, waar je jezelf kunt zijn. En het wil wat zeggen om
iemand daarin toe te laten, te ontvangen.
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“Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in je huis
verblijven …“ Is het niet vreemd, dat moeten? Er moet immers niets.
Vaak als Jezus het woord ‘moeten’ in de mond neemt, dan gaat het
over Zijn lijden en sterven, dat Hij moet doormaken. En nu moet Hij
bij Zacheüs zijn om te laten zien dat Zacheüs als een mens, die op het
verkeerde pad is geraakt, gered kan worden.
Deze ontmoeting verandert het leven van Zacheüs drastisch. Wat er
gebeurd is, weten we niet precies. En misschien is het ook wel niet
van het ene op het ander moment gebeurd. Knaagde het al langer bij
Zacheüs. “Is dit het nu? Leven? Als belastingambtenaar, ik mag dan
wel heel rijk zijn geworden, maar ben ik ook meer mens geworden?”
Zacheüs besluit het roer om te gooien. Alles wat hij afgeperst heeft
viervoudig te vergoeden en de helft van zijn bezit aan de armen te geven. Dat is meer dan wat van hem gevraagd werd. Volgens de Joodse
wet hoefde hij maar een vierde of een vijfde te vergoeden boven het
afgeperste bedrag. Maar Zacheüs vergoedt viervoudig. Hij maakt
schoon schip en begint een nieuw leven. Kennelijk wist hij heel goed
wat hem te doen stond en gaat hij vanaf nu zijn naam - rechtvaardige
- eer aan doen. Maar hij blijft op zijn plek. Er staat nergens dat hij
zijn baan als tollenaar eraan gaf. Op de plek waar hij woont en leeft,
maakt hij een nieuw begin. Dat is nog eens thuiskomen ...

NL

uit het

nieuwe Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk
Lied 62b
Mon âme se repose
Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul:de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,se
repose en paix.

Kerkblad
voor iedereen

Vertaling:
Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen,
Mijn heil komt van Hem.
ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede
Gebaseerd op psalm 62 vers 2.
Afkomstig uit de gemeenschap van Taizé.
Muziek Jacques Berthier.
Het lied is een zogeheten kernvers: de tekst
wordt vele keren herhaald gezongen en krijgt
daardoor een meditatief karakter. De cantorij
heeft dit lied in de dienst van 30 augustus
gezongen met de navolgende tekst.

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
Zij vindt rust in Hem.
Heerlijk om te zingen met een prachtige
melodie. Je voelt je geborgen bij God en het
geeft je inspiratie om verder te gaan.
Tine Wolters

Beste lezer,
Niet alle leden van onze kerkgemeenschap
hebben een abonnement op het kerkblad.
Maar wij willen u wel graag op de hoogte
blijven houden van wat er speelt in en rond
de kerk. Daarnaast wil de kerkenraad graag
kerkelijk nieuws en andere wetenswaardigheden met alle leden delen.
Daarom bezorgen we dit jaar, bij wijze van
proef, het kerkblad bij alle leden. En valt dus
dit nummer bij u op de deurmat. We hopen
dat u dit op prijs stelt en wensen u veel leesplezier. Wilt u toch liever het kerkblad niet
ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@
catharijnekerk.nl. We halen u dan uit het
adressenbestand.
Namens de kerkenraad, Theun Klein

De zaaier zaait in hagepreek Op Aarde
Onder een blauwe hemel en in een stralende
zon zitten zondagmiddag 6 september zo’n
zeventig mensen in het groen van boerderij
Op Aarde.
Tere melodieën van panfluit en gitaar, met
dank aan Jeannet Posma en Annemarie Timmer, klinken om onze hoofden. Ze omlijsten

de woorden van dominee Ineke Zuurmond,
voorganger van de middag, die heel precies
verstaan en begrijpen definieert.
Geïllustreerd met de gelijkenis van de zaaier
die zaait op akker, rand van de akker en op
de weg. ‘Zo wijd als de winden waaien.’ We
horen de woorden, begrijpen het verhaal,
maar verstaan we het ook? Verstaan we dat

het draait om het woord van de Ene, zoals
Jesaja schetst?
Dan kunnen we, zegt Huub Oosterhuis in het
Zomerlied, sterren van liefde zaaien en leven
in een tuin waar het koren kiemt en draagt?
Prachtige woorden en zinnen die blijven
rondzingen als we weer huiswaarts keren.
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Kerkkronkels
Theun Klein

De SRV-man
‘Zeventig plussers raden we aan niet naar de kerk te komen, maar de
dienst thuis te volgen. Dit vanwege hun zwakkere gezondheid’, aldus
de PKN-richtlijn die al in april voorbij kwam en nog steeds geldt.
Wat? Ben ik tweeënzeventig geworden om te horen dat ik gammel en
rammel? Ga toch weg.
Okee, okee, op de fiets springen is behoedzaam opstappen geworden.
En voor een fles azijn, onderste schap helemaal achteraan, schiet ik
in de supermarkt een vakkenvuller aan. En ja, wat ik in een interview
met Drion, ja die van de drionpil, las: ‘tot mijn zeventigste wist ik niet
eens dat ik een lichaam had. Als ik de trap op wilde, dan ging ik die
trap op. Maar voorbij je zeventigste heb je ineens een lichaam dat je
moet zien mee te krijgen de trap op.’ Ja, dat ervaar ik ook. Maar wat
maakt het uit. Het binnenwerk en het raderwerk bovenin doen het nog
prima, dus waar hebben we het over.
En als die aftakeling doorgaat, zeurt een stemmetje? Samenzijn omslaat in eenzaamheid? En denken piekeren wordt? Onherroepelijk komt
dan de vraag, wat doe ik hier nog, om de hoek. Toch?

Dan zet de SRV-man het licht op groen
en kan de trein vertrekken
Maar kijk, om de andere hoek reikt de politiek al een kant-en-klareoplossing aan. Gereguleerde levensbeëindiging met hulp van een
levenseindebegeleider. Een soort van SRV-man, een senioren verloskundige, die verlossing brengt.
Die komt langs, bespreekt in een keukentafelgesprek de doodswens.
Is de wens vrijwillig? Weloverwogen? En duurzaam? Ja? Dan zet de
SRV-man het licht op groen en kan de trein vertrekken.
Wacht even, rinkelt de alarmbel. Wat drijft nou precies al die politici die dat zo willen regelen en gezondheidswerkers die dat recept
uitschrijven, naar de apotheek hollen en mij dat drankje in de hand
duwen?
Meer dan vijfhonderd jaar geleden fileerde Erasmus in Lof der Zotheid heel vilein al die beroepsgroepen die zich vol overgave met ons
gewone mensen bezighouden.
Rechtsgeleerden? Zegt Erasmus, die zijn vooral met zichzelf ingenomen. Zetten in één adem duizend wetten in elkaar, het doet er niet toe
waarover. Stapelen vervolgens daarover de ene na de andere verklaring op elkaar, waardoor het steeds meer moeite kost te begrijpen waar
het om draait. Maar is daardoor hun mening de moeite waard?
Ambtenaren? Denken dagelijks nieuwe dingen uit om de rijkdom van
de gewone mensen te verminderen en die naar de schatkist over te
hevelen. Ze vinden daarvoor zulke geschikte voorwendselen die, zelfs
als ze onbillijk zijn toch een schijn van rechtvaardigheid hebben.
Het is zo klaar als een klontje. Wij, de gewone mensen zijn prooi.
Niets meer en niets minder. En wij geloven ze nog ook.
Met dat in mijn achterhoofd dwaal ik op een zondagmiddag door de
grote zaal van Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Overal om
me heen mensdieren. Een vrouw, hurkend als een pad, een vleermuis met gespreide benen, een muis met borsten. In de beelden van
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Germaine Richier (Franse beeldhouwster 1902-1959) veranderen
mensen in dieren en dieren in mensen. Ik draai me om en schrik op.
Hoog boven mij uit torent een monster, de voorpoten als vangpoten
naar mij gericht. In een flits herken ik hem. Een SRV-man. Dat zijn ze,
bidsprinkhanen die loeren om ons gewone stervelingen te vangen.
Wie helpt ons, wie beschermt ons? En in een flits zie ik dat plaatje in
het geschiedenisboek.
Dokkum, 754. Bonifatius, de Friese zendeling belaagd door een woedende menigte die met getrokken zwaard aanstormt. In een reflex pakt
hij de bijbel. Houdt het zware boek boven het hoofd om de slagen af
te weren.
Het Boek der Boeken als een schild tegen de SRV-MAN? Nee, voor al
die momenten dat piekeren over aftakeling en eenzaamheid toeslaan.
Om te lezen of te zingen. Bijvoorbeeld Psalm 121.
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

D
Toelichting bij de collecten
Helaas kunnen we in verband met het coronavirus nog steeds niet tijdens de kerkdienst
collecteren. Daarom is er aan het einde van
de dienst bij de uitgang één collecte die wordt
verdeeld in opbrengst voor de eredienst,
diaconie en onderhoud.
Als u één van de beoogde collectedoelen in
het bijzonder wilt steunen, vragen we u een
storting te doen op de bankrekening van
de Diaconie: NL32 RABO 0365 4804 44 ten
name van Diaconie Protestantse Gemeente
Brielle, onder vermelding van het collectedoel.

Explosie in Libanon
Op 9 augustus hebben we tijdens de eredienst
gecollecteerd voor de noodhulp aan Libanon.
Dit naar aanleiding van de enorme explosie
in de haven van Beiroet. Deze collecte heeft
678 euro opgebracht, waarvoor hartelijke
dank. De Diaconie heeft het bedrag verdubbeld en dat overgemaakt naar Giro 555.

van de

Diaconie

om hun kinderen naar school te laten gaan.
Tijdens de dienst van schrift en tafel op
4 oktober collecteren we voor dit doel.
Meer informatie:
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

Voedselbank Brielle
Elke vrijdagmorgen worden er voedselpakketten uitgedeeld aan ’t Woud 35 in Brielle. Op
donderdagmorgen worden de basispakketten
(enkel houdbare producten) uit Spijkenisse al
gebracht. Brielle is namelijk uitdeelpunt van
Spijkenisse, wat weer valt onder het distributiecentrum Rotterdam. Op vrijdagmorgen
worden dan de pakketten aangevuld met
verse producten en ingevroren producten.
Bijna altijd is er ook vlees, brood en groente,
hoewel het aanbod hierin wel fluctueert. In
het vervoer wordt Brielle ondersteund door
het Rode Kruis.
De Voedselbank is volledig afhankelijk van

giften. Daarom zullen we in de dienst van
11 oktober weer collecteren voor de Voedselbank Brielle om hen te ondersteunen in hun
goede werk.

Sterke vrouwen in Papua
De lokale kerkgemeenschappen op Papua
spelen een belangrijke rol in de samenleving,
vooral in de vaak afgelegen gebieden waar
onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen
uit de mouwen steken en de sociale en
pastorale activiteiten van de kerk vormgeven.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua
in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat
een netwerk van actieve vrouwen die een
belangrijke rol spelen in kerk en samenleving.
Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding,
naaien en maatschappelijk werk. In de dienst
van 1 november collecteren we voor steun in
het opleiden van deze vrouwen.

Landbouw in Rwanda
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters.
Zij willen een christelijk getuigenis voor
hun omgeving zijn. De zusters werken als
lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in
de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze
bieden ook een landbouwprogramma en een
trainingscentrum voor kleine boeren om de
voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij
de allerarmste boerinnen en boeren om hun
economische positie te verbeteren, zodat zij
hun gezin kunnen voeden en geld hebben

Janneke Herweijer naar Kloetinge
Op het moment dat dit kerkblad verschijnt
gaan voor mij de laatste weken als ambulant
predikant in Brielle in. Inmiddels heb ik namelijk afscheid genomen in Burgh en op 20
september ben ik bevestigd in de Protestantse
Gemeente Kloetinge, waar ik beroepen ben.

Een nieuwe uitdaging
In oktober 2019 ben ik begonnen In Brielle
en Brielle was voor mij een vrijwel onbekend
plaatsje. Inmiddels heb ik Brielle leren kennen
en de eerste maanden heb ik vooral mensen
bezocht en leren kennen. Tot in het voorjaar
de lockdown onverwachts roet in het eten
gooide en het niet meer mogelijk was om

huisbezoeken af te leggen.
Ook de vergaderingen gingen niet meer door.
Alle contacten met gemeenteleden verliepen
telefonisch. Tijdens deze periode ben ik wel
meer voorgegaan in de diensten dan gepland
en op zondag 25 oktober hoop ik dat nog een
keer te kunnen doen.
In de wintermaanden was er de wekelijkse
basiscatechesegroep met een grote, trouwe
groep kinderen. De laatste keer hebben we de
toren van de Brielse dom beklommen. En in
juni namen de oudsten deel aan de overstapdienst.
Met veel plezier heb ik gewerkt in de Protestantse Gemeente Brielle en ik heb geno-

ten van de contacten, de hartelijkheid van
gemeenteleden. Dankbaar ben ik voor het
vertrouwen dat me steeds weer is geschonken.
Voor mij begint er nu een nieuwe fase in
Kloetinge en dat valt lastig te combineren
met een dag ambulant werken in Brielle. Ik
wens de Protestantse Gemeente Brielle toe dat
de beroepingsprocedure voorspoedig verloopt
en dat er op afzienbare tijd een nieuwe predikant gevonden zal worden. Hartelijk dank
voor het gestelde vertrouwen en Gods zegen!
Met hartelijke groet,
Janneke Herweijer
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Kerkrentmeesters

Vrijwilligers

Toeristenbezoek

Als kersverse opvolger van Theun Klein ken ik de details van het
kerkrentmeesterschap natuurlijk nog niet. Wel weet ik - en is ook
het college van kerkrentmeesters zich er ten volle van bewust - dat
in onze kerk een groot aantal mensen, vaak sedert jaren, met grote
inzet en trouw op allerlei terreinen als vrijwilliger actief is. Om door
activiteiten geld bij elkaar te brengen. Of op een andere manier. Zoals
ten behoeve van en in de zondagse eredienst. Onze vrijwilligers dragen door hun activiteiten mede het bestaan en voortbestaan van onze
kerkgemeenschap. Dat mag worden gezegd. Dat verdient respect en
waardering. En daar zijn we dankbaar voor.

Ook nog in de afgelopen septembermaand werd onze Sint-Catharijnekerk goed (door toeristen) bezocht. De opbrengst over 2020 tot nu toe
is om en nabij 8.000 euro.

Kerkgebouw

Collecte

Inmiddels zijn in de dakgoten van de kerk grotere korven voor tak- en
bladafval geplaatst. En is een stuk buitenmuur hersteld. De deurtjes
van de dakkapelletjes worden nog geschilderd.

Omdat er tijdens de kerkdiensten niet wordt gecollecteerd kunt u zoals steeds staat vermeld in de liturgie - uw financiële bijdragen voor
eredienst en Diaconie per bank overmaken. Bij het uitgaan van de kerk
is er de open-schaalcollecte. Het totaalbedrag in de schaal gaat naar
eredienst, Diaconie en onderhoud kerkgebouw; elk voor een derde
deel.

Abonnement kerkblad
Als het goed is komt het oktobernummer van het kerkblad in de bus
bij alle kerkleden. Het Kerkblad kost ons als gemeente omstreeks 850
euro per maand. Een bijdrage van u als lezer is zeer welkom. Wij denken aan 15 euro per jaar. Post-abonnees 30 euro per jaar (in verband
met portokosten).
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening nummer NL 35 INGB 0004
320 546 ten name van Protestantse Gemeente Brielle. Bij de omschrijving graag vermelden: kerkblad.

Website
Aan de vernieuwing van onze website wordt hard gewerkt.

Vrienden van de Sint-Catharijnekerk
Het orgel valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. De Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk maakte het
financieel mogelijk om enkele pijpen (de trompetbekers) van het orgel
te laten verlengen. Waardoor de muzikale kwaliteit van ons mooie
Kam-orgel nog hoger is geworden. Hartelijk dank daarvoor.

Dienst
Mijn eerste kerkdienst als rentmeester was op 13 september. Tijdens
het welkom bij de ingang wisselde ik met velen van u een kort woord.
Voor kerkrentmeesters zijn dergelijke contacten belangrijk. Want veelal
bezig met financiën en andere materiële zaken doen wij ons werk toch
uiteindelijk voor mensen. Zo moeten wij er bijvoorbeeld voor waken
dat u in onze kerk droog zit en het niet (te) koud krijgt, dat het geluid
van voorgangers, lectoren en andere sprekers - en ook van orgel en
cantorij - u zo goed mogelijk bereikt en dat uw kans om in de kerk te
struikelen zoveel mogelijk wordt verkleind.

Afscheid en bevestiging
In de dienst van afscheid en bevestiging ambtsdragers van zondag 23
augustus hebben Grace van der Elst, Marjon Hogeweg, Tony Schram
en Theun Klein afscheid genomen van de kerkenraad. Ronald de
Ridder werd bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Hij volgt Theun
Klein op als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Annemarie Hordijk volgt Tony Schram op als notulist van de
Diaconale en Pastorale Raad.

Start seizoen 2020-2021
Op zaterdagochtend 5 september stond de startbijeenkomst van de
kerkenraad voor het seizoen 2020-2021 gepland in de kerkzaal van de
Sint-Catharijnekerk. Het thema van deze ochtend was ‘communicatie’, aan de hand van het concept Communicatieplan PGB 2020-2024
‘Open Venster’.
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Startbijeenkomst kerkenraad
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Op zaterdagochtend 5 september jl. vond
de startbijeenkomst van de kerkenraad voor
het nieuwe seizoen plaats. In kleine groepjes
werden een aantal thema’s uit het concept
Communicatieplan PGB 2020-2024 ‘Open
Venster’ besproken.
Op basis van de uitkomsten van deze morgen is het communicatieplan bijgesteld en
geagendeerd voor de kerkenraadsvergadering
van 17 september jl. en vervolgens door de
kerkenraad vastgesteld.
Elders in dit kerkblad vindt u een nadere
toelichting op het communicatieplan.

‘Levend’ beleidsplan
Het is de ambitie van de kerkenraad om
van het nieuwe Beleidsplan 2020-2024 een
‘levend’ beleidsplan te maken, dat wil zeggen
een beleidsplan dat niet in een bureaulade
verdwijnt, maar als toetssteen functioneert
voor al het handelen van de kerkenraad.
Het is dan ook de bedoeling om het beleidsplan vier maal per jaar als bezinningsonderwerp op de agenda van de kerkenraadsvergadering te zetten. Op deze wijze kan de stand
van zaken betreffende de vier beleidsthema’s
Vindplaats van nieuwe aarde, Vierplaats van

uit de

Kerkenraad
nieuwe aarde, Leerplaats van nieuwe aarde
en Werkplaats van nieuwe aarde structureel
gemonitord worden.

Stichting Behoud Brielse Dom
Aan het eind van het afgelopen seizoen vond
een overleg plaats tussen een deel van de
kerkenraad en burgemeester Gregor Rensen
en wethouder André Schoon over de plannen
van de Stichting Behoud Brielse Dom (SBBD).
Als vervolg op dit overleg is eind september
een bijeenkomst gepland tussen de Stichting
Behoud Brielse Dom en een afvaardiging van
de kerkenraad over de gezamenlijke ambities
en de noodzakelijke vervolgstappen. Het algemene doel is de exploitatiemogelijkheden van
het kerkgebouw en daarmee de inkomsten te
vergroten.

Koffiedrinken na de dienst
De kerkenraad is zich zeer bewust van het
feit dat nu het koffiedrinken na de dienst is
weggevallen, het onderlinge contact tussen
gemeenteleden node wordt gemist.
Dit koffiedrinken kan alleen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, zoals onder
andere de anderhalve meter afstand. Het
koffiedrinken op anderhalve meter is in onze

kerk helaas niet goed mogelijk. De mensen
verstaan elkaar dan door de slechte akoestiek
onvoldoende.
Gezien het momenteel weer verder oplopen
van het aantal coronabesmettingen, kan de
kerkenraad helaas niet anders besluiten dan
voorlopig nog af te zien van het koffiedrinken na de dienst. Wanneer er weer ruimte
komt voor versoepeling zal dit besluit natuurlijk worden heroverwogen.

Cantorij
Dinsdagavond 15 september heeft de kerkenraad bij monde van de voorzitter zijn
dank overgebracht aan de cantorij voor haar
grote inzet voor de afgelopen erediensten.
Deze dankbetuiging ging vergezeld van een
traktatie voor bij de koffie, die zeer gewaardeerd werd.

Beëindiging dienstverband
Op 15 oktober aanstaande beëindigt ds.
Janneke Herweijer haar werkzaamheden als
ambulant predikant in onze gemeente. Na de
dienst van zondag 25 oktober, waarin zij zelf
voorgaat, zal hier door de kerkenraad kort
aandacht aan worden geschonken.
Willem Delwel

Communicatieplan; nieuwe stijl
In het vorige kerkblad meldden we dat er
werd gewerkt aan een communicatieplan
voor onze protestantse gemeente. Inmiddels
heeft de kerkenraad dat vastgesteld. Op de
website kunt u het volledige plan nalezen. Dit
communicatieplan heeft op korte termijn een
aantal concrete en zichtbare gevolgen: een
nieuwe huisstijl, een nieuwe website en een
nieuwe naam voor ons kerkblad.

Nieuwe huisstijl
De nieuwe huisstijl houdt in dat met ingang
van heden al onze communicatie-uitingen
eenduidig vormgegeven worden met onderstaand logo en naamgeving.
Het logo drukt de verbondenheid met de
landelijke kerk uit.
Voor teksten gaan we de volgende lettertypen
gebruiken:
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We zullen zorgen dat op de nieuwe website
het logo en de lettertypen voor iedereen
beschikbaar komen.

Open Venster
Met het motto ‘Open Venster’ krijgt het
kerkblad gaandeweg een nieuwe vormgeving.
Het geeft daarmee uitdrukking aan dat we
als kerk naar buiten willen treden: zichtbaar,
hoorbaar en met een luisterend oor. Vanaf dit
nummer wordt het kerkblad naar alle kerkleden verspreid zodat het kerkblad ook bij een
breder publiek in beeld komt.

Nieuwe website
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan
een nieuwe website. Daarin komt de nieuwe
huisstijl en logo uiteraard ook naar voren.
Tevens wordt de nieuwe website aangepast
aan de eisen van veiligheid en gebruiksgemak van de huidige tijd. De website gaat ook
ruimte bieden voor nieuwe toepassingen,
zoals e-mail-nieuwsbrieven, online collectes
en kerk-apps. Het adres van de website wordt
www.protestantsegemeentebrielle.nl.

22 november, laatste zondag kerkelijk jaar
Jaarlijks op de laatste zondag van het
liturgisch jaar, oftewel op de zondag vóór de
eerste zondag van de advent worden de overledenen van het voorbije jaar ter gedachtenis
bij naam genoemd, in het midden van de
gemeente en steken wij voor ieder een kaars
aan.
De voorbereidingen van deze dienst vinden
gedurende het gehele kerkelijk jaar plaats.
Hierover willen wij u graag middels ons
kerkblad helder en transparant enige uitleg
doen. Berichten van overlijden (kaarten of
per e-mail) komen via verschillende wegen
binnen bij de kerk. Veelal via de predikanten, via de scriba of een enkele keer via een
ouderling. Indien de familie dit wenst wordt
de zondag direct na het overlijden het bericht
kort afgekondigd in de dienst. De zondag na
de uitvaart wordt het In Memoriam gelezen
in de dienst. Het rouwbericht wordt op het
mededelingenbord gehangen. Wanneer het
In Memoriam in het kerkblad heeft gestaan
- doch uiterlijk zo’n zes weken na overlijden
- wordt het rouwbericht van het mededelingenbord verplaatst naar de stiltekapel. In de
stiltekapel hangen twee prikborden. Op het
linker bord hangen de kaarten van het vorig

kerkelijk jaar. Op het rechter bord hangen de
kaarten van het huidige jaar.
De overledenen van het voorafgaande (kerkelijk) jaar die bij naam genoemd worden
tijdens de dienst, zijn de overledenen bij
wier uitvaart de kerk betrokken was. Voor
alle overledenen wiens naam niet genoemd
wordt is de laatste (blanco) kaars. De kaarsen
worden mooi gekalligrafeerd met volledige
naam, geboortedatum en sterfdatum door de
dames Coby van Ommeren en Tony Schram.

De nabestaanden van de overledenen worden
voor deze dienst per brief uitgenodigd door
de predikant en krijgen de kaars na de dienst
mee.
Steeds vaker gebeurt het dat de uitvaart van
een gemeentelid zonder kerkelijke betrokkenheid of zonder het in kennis stellen van de
kerkelijke gemeente plaatsvindt. Graag wijs ik
u erop dat die namen dan ook niet genoemd
worden. Soms komt dat vreemd over omdat u
als gemeentelid dan een naam van een dierbaar overleden gemeentelid mist, maar voelt
u zich dan vrij als u daar behoefte aan hebt
om zelf een kaarsje aan te steken voor uw
dierbare(n). Die gelegenheid krijgt u aansluitend nadat de kaarsen van wiens naam wel
genoemd wordt zijn aangestoken.
Dit jaar vindt de dienst Laatste Zondag
Kerkelijk Jaar plaats op 22 november 2020.
Op dit moment is het nog moeilijk te zeggen,
maar de kans bestaat dat door de uitbraak
van het coronavirus de dienst wat anders zal
moeten worden ingevuld dan we gewend zijn
te doen; daarover houden wij u op de hoogte
middels ons kerkblad en de website.
ds. Harry Doornbos en
Annette Schot, diaken

Beroepingswerk nu in volle gang
Vlak voor het verschijnen van ons vorige
kerkblad kregen we de definitieve toestemming van het Breed Moderamen (BM) van
de classis om een predikant te beroepen voor
1 fte. Het vastgestelde beleidsplan en profielschets, konden overeenkomstig de kerkorde
worden verzonden aan het Team Mobiliteit
van de PKN, gecombineerd met het aanvragen van een advies met beroepbare en voor
Brielle passende predikanten. Op 9 september jl. mochten wij de advieslijst ontvangen
van het Team Mobiliteit van de PKN met
predikanten en/of proponenten (een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen
kan worden door een gemeente), die naar het
inzicht van het Team Mobiliteit van de PKN
en op grond van het door ons gestelde profiel
in onze gemeente zouden kunnen passen.
Inmiddels is ook de vacature geplaatst op
onze website. Ook is er een oproep geplaatst
op de website van de PKN en in het tijdschrift
Woord & Weg.
Nogmaals nodigt de beroepingscommissie
u als gemeente van harte uit om namen in
te dienen van personen die naar uw mening
voor de beroeping in aanmerking komen.
Deze opgaven zullen voorzien moeten zijn

van een motivering en van de naam van
degene die de opgave doet.
Wees bij het doen van aanbevelingen alert op
het volgende:
1. Voor de beroeping tot predikant komen in
aanmerking:
- degenen die overeenkomstig de kerkorde
als predikant beroepbaar zijn gesteld. Een
al eerder elders bevestigd predikant kan
beroepbaar zijn, maar ook een proponent (iemand die tot het predikantsambt
toegelaten is, maar nog niet eerder in het
predikantsambt bevestigd);
- de predikanten-geestelijk verzorgers die
beroepbaar zijn gesteld als predikant, nadat zij de daarvoor vereiste aanvullende
opleiding hebben voltooid of daarvoor
ontheffing hebben verkregen vanwege
verworven bekwaamheden.
2. Predikanten zijn in principe pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar de
gemeente waaraan zij verbonden zijn,
hebben gediend.
3. Een aanbeveling dient te passen bij het
predikantsprofiel en het beleidsplan van
onze gemeente, zoals dat door de kerkenraad is vastgesteld en waarmee de

gemeente heeft ingestemd.
4. De beroepingscommissie verricht de kandidaatstelling.
De (predikants)profielschets en het beleidsplan van onze gemeente zijn te vinden op de
website van de kerk.
De beroepingscommissie zal haar taak
zorgvuldig en vertrouwelijk uitvoeren. Dit
betekent onder andere dat er geen mededelingen gedaan worden over de contacten en de
gesprekken die de commissie voert.
Meer weten? Neem dan contact op met de
voorzitter van de beroepingscommissie,
Arjan Monteny, 06-51230438 of monteny@
groeisaam.nl. Aanbevelingen, waarvoor bij
voorbaat hartelijk dank, kunnen tot en met
zaterdag 10 oktober 2020 (de termijn is met
twee weken verlengd) per brief of per e-mail
worden ingeleverd bij Annette Schot, secretaris beroepingscommissie PGB, p/a Hinder
30 (3232 HC) te Brielle of per e-mail aan
beroepingscommissie@catharijnekerk.nl.
Namens de beroepingscommissie PGB
Arjan Monteny, voorzitter
Annette Schot, secretaris
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Leesrooster
onder voorbehoud
4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober
1 november
8 november

Daniël 6: 1-29
Mattheüs 21: 33-43
Jesaja 25: 1-9
Mattheüs 22: 1-14
Jesaja 45: 1-7
Psalm 96
Nehemia 7 en 8
Mattheüs 22: 34-46
Jesaja 60:1-11, 17-22
Mattheüs 5: 1-12
Jesaja 48: 17-21
Mattheüs 25: 14-30

Kerkdiensten Plantage
zaterdagavond
10 oktober
24 oktober
7 november

18.30 uur
Engel Leune
R.K.-viering
Roeland van Everdingen

D

bij de

Diensten

4 oktober - Israëlzondag
In deze dienst lezen we Daniël 6: 1 tot en met
29. Het is het beroemde verhaal over Daniël
in de leeuwenkuil.

Tevens vieren wij de Maaltijd van de Heer.
Zie ook het artikel over Kerk & Israël elders
in dit kerkblad.

11 oktober - Geen zangdienst
De zangdienst van 11 oktober kan helaas niet
doorgaan. Het koor dat zou komen zingen
heeft zich in verband met het coronavirus
afgemeld. Veel andere koren zingen op dit

moment ook nog niet vandaar dat het niet
lukt om vervanging te vinden. We hopen op
betere tijden.

18 oktober - Vijfde zondag van de herfst
We lezen Jesaja 45: 1-7 over de roeping van
de Perzische vorst Kores, die hier ‘gezalfde’

(messias) wordt genoemd. De tweede lezing is
Psalm 96, een loflied.

Allerzielen
Voor wie steekt u een kaarsje op?
Voor de tweede keer is op Allerzielen, dit jaar
op maandag 2 november, de Sint-Catharijnekerk geopend. Wereldwijd worden op deze
dag overledenen herdacht.
Het simpel aansteken van een kaarsje is een
ritueel dat je kort na een overlijden, maar ook
jaren later, weer terugbrengt bij diegene die
er niet meer is.
De Protestantse Gemeente Brielle stelt de

Sint-Catharijnekerk open om de gelegenheid
te geven aan iedereen, gelovig of niet-gelovig, om stil te staan bij hen die ons ontvielen.
De kerk is geopend van 14.00 tot 19.00 uur
en is ingericht op basis van de anderhalvemeter-richtlijn.
U kunt een kaarsje branden of gewoon stil
zijn.
Voor wie steekt u een kaarsje op?

Bloemengroet
Applaus
Applaus voor de Schepper was het thema
in de dienst van 13 september waarin ds.
Hans Bouma voorging. In samenwerking
met Marco ’t Hart op het orgel werd het een
loflied voor de schepper van hemel en aarde.
Wie de dienst gemist heeft kan deze nog
terugluisteren op www.Kerkomroep.nl
Dat is overigens voor elke dienst nog een half
jaar na uitzending mogelijk.

Om de start van het nieuwe kerkseizoen toch met een feestelijk tintje te omlijsten, maakte de
werkgroep Liturgisch bloemschikken een schitterende zomerschikking.
De ‘bloemenmeisjes’ Ineke van Eijsden en Janny van Es brachten de prachtige bloemen na
afloop van de Startdienst naar Tony Schram. Tony verblijft na een onfortuinlijke val al geruime
tijd in revalidatiecentrum De Vier Ambachten in Spijkenisse. Helaas zal ze daar voorlopig nog
moeten blijven omdat het herstel van de botbreuken langzaam verloopt. Tony was in ieder
geval blij verrast en groet u vanuit haar tijdelijk verblijf aan de Markt 4, 3201CZ Spijkenisse.
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Kerkdiensten

Sint-Catharijnekerk

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

Collecten
zondag 4 oktober
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

3e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen
dienst van Schrift en Tafel
Israëlzondag

Kerk in Actie
Onderhoud

zondag 11 oktober
10.00 uur
ds. Leo de Leeuw (Scheveningen)

4e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

Eredienst
Voedselbank Brielle
Onderhoud

zondag 18 oktober
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

5e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

zondag 25 oktober
10.00 uur
ds. Janneke Herweijer

6e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

zondag 1 november
10.00 uur
ds. Piet Schelling (Monster)

7e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

Eredienst
Kerk in Actie
Onderhoud

zondag 8 november
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

8e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

zondag 15 november
10.00 uur
ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn (Rozenburg)

9e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

Werelddiaconaat
Hospice Waterlelie
Onderhoud

zondag 22 november
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

10e zondag van de herfst
liturgische kleur is wit
laatste zondag kerkelijk jaar

Eredienst
Diaconie
Onderhoud
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Samen lezen in de
Samenleesbijbel
Al een paar jaar staat in ons kerkblad de kinderpagina gebaseerd op
de Samenleesbijbel. We kiezen meestal een bijbelverhaal dat in de
kerk gelezen wordt volgens het leesrooster. De Samenleesbijbel is een
uitgave waarmee kinderen en volwassenen samen op een verrassende
manier de Bijbel kunnen lezen en bespreken.
Veel ouders en grootouders, binnen en buiten de kerk, willen graag
bijbel lezen met kinderen, maar weten niet welke verhalen geschikt
zijn en hoe ze met de kinderen op een goede manier over de tekst
kunnen praten. Daarom heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel gemaakt, samen met JOP, Jong Protestant en uitgeverij
Royal Jongbloed. Er zijn drie varianten van de Samenleesbijbel:
De combinatie van ruim 500 pagina’s extra materiaal en de complete
tekst van de Bijbel in Gewone Taal maakt de Samenleesbijbel uniek.
Door de bijbeltekst heen lopen drie ‘routes’ van verhalen, oplopend in
moeilijkheidsgraad, maar steeds geschikt voor kinderen van 8 tot 12
jaar. Op de routes komen clusters van bijbelverhalen langs, zodat kinderen echt leren wie Jozef is, en Abraham en Jezus. Er staan bekende
verhalen in, maar ook passages uit onbekendere bijbelboeken.
Inhoud van de Samenleesbijbel in het kort:

Speel het spel

Op de website van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is voor kinderen en jongeren jongprotestant.nl gemaakt. Je vind er allerlei activiteiten, spelen en tips om samen bezig te zijn met geloof en de bijbel.
Een mooi voorbeeld daarvan is het spel Het Goede Verhaal. Met dit
vrolijke vragenspel duik je in verhalen uit de Bijbel. Speel het spel in
je gezin of met andere kinderen van je leeftijd. Zo kan iedereen met
elkaar in gesprek raken en ontdek je met elkaar wat die verhalen met
jullie leven te maken hebben. Per adres kun je 1 spel gratis bestellen
via: http://www.jongprotestant.nl/hetgoedeverhaal
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De letters op de muur (delen uit het boek Daniël 5)
Net als in het vorige kerkblad lezen we nog een keer uit het boek
Daniël. In het boek Daniël staan spannende verhalen - in andere
boeken trouwens ook - waarvan ‘Daniël in de leeuwenkuil’ wel een

van de bekendste is. Maar ook het verhaal over de letters die door
een hand op de muur worden geschreven, kennen veel mensen groot en klein - nog uit hun schooltijd.

Koning Belsassar geeft een feest

Daniël geeft uitleg

Op een dag gaf koning Belsassar, de zoon van Nebukadnessar, een
groot feest. De koning dronk veel wijn en werd dronken. Hij zei: ‘Ik
bezit veel gouden en zilveren bekers uit de tempel van Jeruzalem. Die
heeft mijn vader ooit meegenomen. Breng die bekers hier dan gaan we
daaruit drinken.’ De bekers uit de tempel werden gehaald en de koning,
zijn belangrijkste ambtenaren en al zijn vrouwen dronken eruit. En ze
dankten hun goden van goud, zilver, brons, ijzer, hout en steen.

Belsassar, u bent Nebukadnessars zoon. U wist wat er met uw vader
gebeurd is. Toch hebt u daar niets van geleerd. U hebt iets gedaan
dat de Heer van de hemel niet goedvindt. U liet bekers halen die
in de tempel van de Heer horen. En u dankte uw goden van zilver,
goud, brons, ijzer, hout en steen. Dat zijn goden die niet kunnen zien
en niet kunnen horen. Ze weten niets. Maar de God die u het leven
heeft gegeven, dankte u niet. Hij is de God die altijd bepaalt wat er
gebeurt! Daarom liet God die hand letters schrijven op de muur.
Er staat: ‘Menee, menee, tekeel, oefarsien. Menee betekent: geteld.
God heeft de dagen van uw koningschap geteld. U mag niet langer
koning zijn. Tekeel betekent: gewogen. God heeft u gewogen en u
bent niet goed genoeg om koning te zijn. Oefarsien betekent: verdeeld. Uw koninkrijk wordt verdeeld tussen de Meden en de Perzen.’

Een hand schrijft op de muur
Plotseling werd er een hand op de muur van de feestzaal zichtbaar.
Toen de koning de hand zag schrijven, werd hij wit van angst. Hij
schreeuwde dat de wijze mannen uit Babylonië bij hem moesten
komen want hij wilde van hen weten wat de letters betekenden en wat
hij moest doen.
Toen de wijze mannen gekomen waren zei hij tegen hen: ‘Wie van
jullie kan die letters op de muur lezen? Wie dat kan, zal in mijn
koninkrijk een belangrijke bestuurder worden. Ik zal hem een mooie,
rode mantel en een gouden ketting geven.’ Maar niet één van de wijze
mannen kon de letters lezen en zeggen wat er stond. Toen werd koning Belsassar nog banger en zijn gezicht steeds witter.

De koningin laat Daniël roepen
De koningin hoorde het geschreeuw van de koning. Ze ging naar de
feestzaal en zei: ‘Wees niet bang. U bent wit van schrik, maar dat is
niet nodig. Want er is een man die van de heilige goden bijzondere
kennis heeft gekregen. Hij kan dromen uitleggen en raadsels oplossen.
Uw vader Nebukadnessar heeft hem nog gekend. Hij heet Daniël. U
moet hem laten komen. Hij zal uitleggen wat er op de muur staat.’

De koning vraagt Daniël om uitleg
Onmiddellijk werd Daniël bij de koning gebracht. De koning zei: ‘Jij
bent dus Daniël. En jij bent ooit door mijn vader in Juda gevangengenomen. Ik heb over je gehoord. Er wordt gezegd dat de heilige goden
je bijzondere kennis gegeven hebben. Zie je die letters op de muur?
Mijn wijze mannen kunnen mij niet zeggen wat daar staat. Ik heb
gehoord dat jij dingen die niemand begrijpt, kunt uitleggen. Daarom
vraag ik je: Lees deze letters en zeg mij wat er staat. Dan zul je in mijn
koninkrijk een heel belangrijke bestuurder worden. Dan zal ik je een
mooie, rode mantel en een gouden ketting geven.’

Daniël geeft de koning antwoord
Daniël zei tegen de koning: ’Ik zal de letters voor u lezen en u zeggen
wat er staat, maar uw cadeaus mag u houden. Luister, koning, de allerhoogste God gaf uw vader grote macht en eer. Daardoor werd uw
vader heel machtig. Alle volken op aarde hadden respect voor hem.
Hij maakte mensen belangrijk als hij dat wilde. En hij maakte mensen
onbelangrijk als hij dat wilde.
Maar op een dag werd uw vader te trots. Hij vond dat hij beter en belangrijker was dan iedereen. Daarom mocht hij geen koning meer zijn.
De mensen hadden geen respect meer voor hem en wilden niets meer
met hem te maken hebben. Toen moest hij toegeven dat de allerhoogste God macht heeft over alle koningen.

Aramees
Het zijn woorden in het Aramees die op de muur verschenen.
Die lees je van rechts naar links (net als het Hebreeuws) en dan
hoor je hoe de woorden in het Aramees klinken.
Een deel van het bijbelboek Daniël is in het Aramees geschreven. Deze taal lijkt op het Hebreeuws, de taal waarin bijna
alles in het Oude Testament is geschreven.
Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Jezus zelf
sprak waarschijnlijk nog een soort Aramees.

Bron: Samenleesbijbel
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Leerhuis Kerk en Israël
Op 4 oktober is het weer Israëlzondag.
Elk jaar, op die eerste zondag in oktober,
staan we stil bij de relatie Kerk en Israël.
Waarom? Omdat wij niet zonder elkaar kunnen. En dat ook niet mogen willen.
Het lijkt mij niet nodig om opnieuw omstandig uit te leggen wat er aan gruwelijk onheil
gebeurt, als de Kerk zich losmaakt van Israël
en zelfs zich beschouwt als een nieuw Israël
als vervanging van dat volk dat Gods eerste
liefde is.

Van levensbelang
In de vorige eeuw is het besef doorgedrongen dat het van levensbelang voor Kerk en
Jodendom is dat zij met elkaar in gesprek
gaan, met en van elkaar willen leren. Want
de Kerk is geworteld in Israël.
Jezus was een Jood. Als Jood heeft hij geleefd, als Jood is hij gestorven, als Jood leeft
en regeert hij bij God.
Heel zijn korte leven was hij in gesprek met
Abraham, met Mozes, met Elia, Jesaja, kortom met de Thora en de Profeten. Zij waren
zijn voedingsbron. Daaraan ontleende hij zijn
identiteit, zijn roeping. En zo, als ware Jood,
als afstammeling van Abraham en Izaak en
Jakob, is hij licht der wereld geworden.
Daarom moeten wij ook steeds weer teruglezen in de Tenach (het Oude Testament) om
hem echt te kunnen begrijpen en te weten
wat het is om zijn gemeente te zijn.
Nee, wij kunnen niet zonder die Tenach, want
dan wordt, zoals men zegt, het Nieuwe Testament onverstaanbaar.
Na die positieve ontwikkeling in het kerkelijk
denken met betrekking tot Israël leek de inte-

resse toch weer minder en minder te worden.
Grote invloed hadden daarin de politieke
realiteit, de problemen tussen Israël en de
Palestijnen en andere Arabische volken.
De laatste tijd klinken echter ook weer stemmen die ons als kerk weer bepalen bij onze
oorsprong. En dat wij dat niet moeten laten
verwarren met de huidige situatie daar in het
Midden-Oosten.
De naam Israël betekent zoveel als ‘vechter
met God en mensen’. Ook de huidige staat
Israël kan niet heen om die roeping van
Jakob met zijn nieuwe naam. Dat zit om zo
te zeggen in Israëls genen. En dus ook in de
onze, door Jezus die ons daaraan deel heeft
gegeven.

Rabbijn Tzi Marx
Het zal goed zijn om ook in het kerkblad
regelmatig bij de relatie Kerk & Israël stil te
staan. Niet alleen maar formeel, maar zeker
ook inhoudelijk. Want er valt nog heel veel te
leren van Joodse leraren. Zelf ben ik vele jaren in de leer geweest bij rabbijn Tzi Marx. Ik
had het niet willen missen. En nog steeds ga
ik vaak te rade bij de Joodse traditie. Want,
zoals gezegd, zo kunnen we ook Jezus beter
leren kennen. We doen onszelf tekort als we
dat laten liggen.
Hulpmiddelen daarbij kun je vinden bij
diverse websites. Ik noem er een paar:
www.stichtingpardes.nl
www.joods-christelijke-dialoog.nl
www.levisson.nl
www.levisson.nl/toralezingen/sidra-van-deweek/#commentaren
Ook kun je een gratis abonnement aanvra-

gen op het blad Op weg-ontmoeting met het
jodendom via kerkenisrael@protestantsekerk.
nl.
Dit tijdschrift wil belangstelling wekken voor
de joodse wortels van het christelijk geloof
en deze verkennen, invulling geven aan hun
betekenis voor geloven en kerk-zijn in deze
tijd en inspireren tot de joods-christelijke
dialoog. Het verschijnt vier keer per jaar. Het
eerste nummer is onlangs verschenen.
ds. Harry Doornbos

Bijeenkomsten leerhuis
In dit seizoen organiseer ik weer een aantal
leerhuisbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten
bestuderen we het bijbelgedeelte, dat aan de
orde komt op de eerstkomende zondag dat ik
weer voorga. Zo komen vieren en leren bij
elkaar. Je kunt je per keer opgeven; je zit niet
vast aan een hele serie.
Kom gewoon, als je zin hebt.
Wel graag per keer even aanmelden, zodat ik
weet op hoeveel mensen ik kan rekenen.
De bijeenkomsten zijn op dinsdagen, zowel
‘s middags als ‘s avonds, zodat het voor meer
mensen mogelijk is hier aan deel te nemen,
jong en oud.
Op de middag van 14.00 tot 16.00 uur en in
de avond van 20.00 tot 22.00 uur.
Plaats van samenkomst is de Sjoel.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 6 oktober. We bespreken dan de schriftlezingen voor
de dienst van 18 oktober. Dat zijn Jesaja 45:
1-7 en Mattheüs 22: 15-22.
Informatie over het leerhuis staat ook op de
website. Raadpleeg die, want het blijft onder
voorbehoud.
ds. Harry Doornbos

Zomerse concerten
op orgel en beiaard
In oktober wordt het concertseizoen afgesloten. Op zaterdag 10 oktober, begint om 16.00
uur een middagconcert met het vocaal ensemble Magnificat onder leiding van Mirjam
van den Hoek met medewerking van Sander
van den Houten, orgel.
Er wordt een programma gebracht met
muziek van onder andere Sweelinck, Andriessen, Mendelssohn en Brahms. De toegang
bedraagt al naar gelang de zitplaats 10 of 15
euro, inclusief koffie of thee. Na afloop wordt
een drankje geschonken.
Tot slot is er op zaterdag 31 oktober een
orgelconcours voor jonge organisten.

15

adviesgesprek altijd gratis

Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl
(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

Toe aan een andere auto?

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

Kijk voor het actuele aanbod op onze website

Vakgarage
Wolters B.V.

Molendijk 44 I 3227 CC Oudenhoorn I 0181 469946

www.vakgaragewolters.nl

Arij en Lineke Landman 50 jaar getrouwd
Terwijl Lineke de koffie inschenkt is Arij nog even bezig de bloemen
in een vaas te zetten.
Al vijftig jaar koopt hij bloemen voor zijn vrouw. Geen kant en klare
boeketten; nee, hij stelt ze zelf samen. Zo deed zijn vader dat en
zo heeft hij dat vanaf het begin van hun huwelijk ook gedaan. Arij
groeide op in Rotterdam-Zuid en hij ging wekelijks met zijn vader mee
om op de markt aan de Maashaven bloemen te kopen. Ook hun tuin
behoort bij zijn werkterrein en Lineke doet de was en de rest, merkt hij
met een grijns op.

Betrokken oppas-opa en -oma
Een speciaal bloemetje wordt er bij de foto van Cyriel gezet. En
daarmee zijn we gelijk bij het verdriet, dat ze bij zich dragen van hun
kleinzoon die maar bijna zeven jaar mocht worden.
Ze zagen hun kleinkinderen van dichtbij opgroeien doordat ze betrokken oppas-opa en -oma waren. En opa ging natuurlijk altijd mee naar
de voetbal.

Actief in het kerkenwerk
Lineke groeide op in Rotterdam Charlois als oudste van vijf kinderen.
Ze was al vroeg actief in het jeugdwerk van de Gereformeerde kerk,
zowel plaatselijk als landelijk. Toen het Centrum Gereformeerd Jeugdwerk Rotterdam een cursus bestuurskunde organiseerde gaf ze daar
mede leiding aan. De cursus werd gegeven in de jeugdsoos Samenk op
Zuid.
Arij was daar voorzitter en zorgde onder meer voor de koffie. De
cursus duurde zes weken zodat ze elkaar regelmatig ontmoetten en
uiteindelijk werd er een afspraakje gemaakt.
Arij was de jongste thuis en had nog een broer en zus. Zijn vader was
een op en top politieman die van duidelijke regels en afspraken hield.

Zo’n opvoeding neem je mee in je verdere leven. Waar voor Lineke altijd nog wat water in de wijn gedaan kon worden was Arij korter door
de bocht. In een huwelijk van vijftig jaar leer je daar wel mee omgaan.

Rotterdammer ben en blijf je
In een tijd waarin jonggehuwden nog op kamers bij hun ouders moesten wonen konden zij in 1970 een woning in Brielle krijgen; één van
de eerste huizen in de Brigantijn.
Arij kreeg een baan bij ingenieursbureau Verhagen in de Koopmanstraat en daardoor werden ze de gelukkige bewoners van een huis met
garage. In 1979 kochten ze het huis aan de Vaart waar ze nu nog met
veel plezier wonen. Al vijftig jaar in Brielle maar Rotterdammer ben je
en blijf je.
Twee dochters kregen ze: Jacqueline en Mireille. Toen de kinderen
naar school gingen kreeg Lineke de mogelijkheid om weer te gaan
werken als kleuterleidster op het Kraaienest, later CBS Anker. Haar
werk lag haar na aan het hart.

De kerk verrijkt je leven
Als ervaren jeugdwerkers in Rotterdam waren ze allebei ook in Brielle
al gauw aan het werk in de kerk. Ds. Van Loo vroeg Lineke voor de
kindernevendienst en Arij kwam in de organisatie van wel zeven
gespreksgroepen. Naast zijn werk bij Ballast Nedam deed hij veel vrijwilligerswerk als bestuursvoorzitter/bestuurslid voor onder meer het
curatorium van Blaise Pascal, SC Voorne en het College van kerkrentmeesters van onze kerk.
Lineke merkt op dat ze in de lange tijd dat ze meedraaide in de kindernevendiensten mooie en fijne momenten heeft meegemaakt. De
mogelijkheid voor een mooi gesprek met kinderen is in de kerk groter
dan op school. En dan kan je wel eens verrast worden door wat er bij
de kinderen leeft.
De betrokkenheid bij mensen, vanuit het geloof maar ook sociaalmaatschappelijk, is voor hen beiden belangrijk. De kerk heeft hun
leven verrijkt. Door de maatregelen ter bestrijding van Corona mis je
de saamhorigheid.
Door die maatregelen zal hun gouden huwelijksfeest helaas ook
beperkt worden tot hun dochters, schoonzoons en hun drie kleinkinderen.
Wij feliciteren hen namens de hele gemeente en wensen hen nog veel
gezonde jaren waarin ze samen sterk en van betekenis kunnen zijn
voor hun kinderen en kleinkinderen.
Trudy Morgenstern
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Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

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

Voorstraat 18
Brielle
0181 - 416 765

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF
Voor al uw

schilder-, behang- en glaswerk
staan wij tot uw beschikking met een

goed advies, service
en vakwerk

www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Voor al uw bloemwensen
Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Meer dan 1000m2 fietsplezier onder 1 dak!

Gratis E-bikes testen
Professionele werkplaats

Tuincentrum

M. van den Berg

5 dagen per week geopend
Volg ons ook op:

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

Bedankt
Hierbij wil ik bedanken voor de bloemen die
ik op zondag 23 augustus kreeg! Heel fijn!
Ad van Wingerden

Onder voorbehoud

Oktober
1 Pastorale en Diaconale raad, Sjoel 19.45 uur
5 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
6 Leerhuis, Sjoel, 14-16 uur - 20.00 uur
8 Moderamen, consistorie - 19.45 uur
8 Alles wat ademt, Sint-Catharijnekerk 20.00 uur
10 Zaterdagmiddagconcert vocaal ensemble Magnificat, Sint-Catharijnekerk 16.00 uur
12 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
12 College van Kerkrentmeesters,
consistorie - 19.45 uur
15 Kerkenraad, kerkzaal - 19.45 uur
19 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
19 Het Kamorgel en de kerk, SintCatharijnekerk - 20.00 uur
26 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
26 Een goed verhaal, Sjoel - 20.00 uur
28 Crea-doe-najaarsmarkt,
Sint-Catharijnekerk - 10.00 uur

November
2 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
3 Pastorale en Diaconale raad, Sjoel 19.45 uur
9 Crea-doe-middag, Sjoel - 13.30 uur
9 College van Kerkrentmeesters,
consistorie - 19.45 uur

Dank voor de plant die ik kreeg voor mijn
18e (omgekeerd) verjaardag. Ik kan het niet
laten om te zeggen hoe mooi verzorgd en
geregeld de kerkdiensten weer zijn begonnen.
Een hele regeling, lijkt me en kritiek is makkelijk. Petje af, in mijn geval een buiging.
Rina Francke
Mede namens mijn man hartelijke dank voor
de mooie bloemen die ik heb gekregen na
mijn spoedopname in het ziekenhuis. Het
gaat inmiddels weer goed met me, maar ik
ben nog herstellende. Wij hopen u binnenkort
weer te kunnen ontmoeten.
Fred en Rina Sparnaaij
Aangenaam verrast met een mooie bos bloemen van de Catharijnekerk. Hartelijk bedankt,
Hans Leeflang
Bedankt voor de bloemen vanuit de gemeente
en de verschillende moedgevende kaarten.
Dat doet mij echt goed. Heel veel dank daarvoor.
Adri Burghoorn

Rommelmarkt weer open
Nadat we de hele coronaperiode gesloten zijn
geweest willen wij nu, en wel op woensdag
30 september aanstaande proberen in afgeslankte vorm open te zijn van 13.30 tot 16.00
uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur.
De bedoeling is dat er niet meer dan drie
personen in de benedenzaal tegelijk aanwezig
zijn (exclusief eventueel ‘personeel’) en één
persoon boven. De afstand van anderhalve
meter dient gehandhaafd te blijven. In ons
Brieltje bent u op 1.572 meter weer van harte
welkom in De Coppelstock.
Dit alles onder voorbehoud dat de huidige
situatie blijft zoals die nu is en er geen strengere maatregelen worden afgekondigd.
Jaap Stolk

Ken Hem in al uw wegen
Spreuken 3:6: “Ken Hem in al uwe wegen”
Hem erin kennen, betekent alles hem voorleggen, je hart voor Hem uitstorten: wat je van
plan bent en waarom en zelfs erbij bidden:
doorgrond mij en ken mijn hart. Wat is dat
fijn. Het geeft je rust.
Heeft u ook zo’n oud tekstbordje in de gang
hangen of boven uw bed?
Maak een foto en stuur deze foto met een
tekstje naar onskerkblad@catharijnekerk.nl.
Tine Wolters

Inleveren kopij voor kerkblad
Kopij inleveren uiterlijk 23 oktober. (12.00
uur), e-mail: onskerkblad@catharijnekerk.nl.
Als u geen e-mail heeft, dan kunt u kopij
brengen naar mevrouw T.C. Wolters, Voor-

straat 164. Het nieuwe kerkblad komt uit
op 5 november. Voor foto’s kunt u contact
opnemen met Joost de Koning, telefoon
(0181) 416043.
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Voor jezelf of
voor een ander
EPN
Vereniging van Estate Planners
in het Notariaat

Gezellige winkel met leuke cadeauartikelen
of eigen verwennerijtjes.
Verkoop van o.a. wierook, edelstenen en mineralen,
sieraden, kleding en accessoires.

Bric a Brac

Vischstraat 8 – 3231 AV Brielle – 0181 414536

Dé sleutel tot uw

nieuwe thuis!

Ambachtelijk en
vakkundig inlijstwerk

✓ Woningaanbod
✓ Huuraanbod
✓ Agrarisch aanbod
✓ Bedrijfsaanbod
✓ Taxaties

Rijksstraatweg 36
3237 LR Brielle - Vierpolders
T: (0181) 41 86 40
lobs.nl
E: info@lobs.nl
Aangesloten bij:
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