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Meditatie

ds. Tineke Flim

Afscheid
Zeven jaar. Dat is de tijd van mijn werk in Brielle.
In augustus 2012 werd het eerste contact gelegd; al snel daarna ging
ik als invaller in het pastoraat aan de slag. En in mei 2013 werd ik
door collega Anke Dekker bevestigd als predikant in de Sint-Catharijnekerk.
In de hectiek van deze tijd komt het er niet echt van om rustig terug
te kijken. Voor dit (laatste?) stukje in het kerkblad maak ik toch een
beginnetje.
Eigenlijk is het onvoorstelbaar hoeveel er gebeurd is. Zoveel mensen
zijn er met wie ik verbonden ben geraakt, zoveel gesprekken gevoerd,
vergaderd, bijzondere diensten voorbereid - en ‘gewone’ natuurlijk.
Zoveel mensen hebben meegedaan, meegedacht, meegeleefd …
Er is veel waar ik met plezier en dankbaarheid op terugkijk. Fijne
contacten, mooie gesprekken. Het steeds samen zoeken hoe je iets van
geloof en zingeving verwoordt, hoe we Gods betrokkenheid bij ons leven en onze wereld vormgeven. De enorme creativiteit bij bijvoorbeeld
de kindernevendienst, jeugdkerk, tieneractiviteiten. Prachtige muziek
van onze organisten, van de cantorij, van allerlei solisten en ook van
bijvoorbeeld Free Choice.
Goede herinneringen zijn er ook aan al het lekkers dat er steeds weer
was: bij vergaderingen, bij de Startzondag, bij maaltijden in de kerk en
bij wijkmiddagen. En dan is het vooral de aandacht en zorg waarmee
alles werd voorbereid die zo goed doen.
Deze lijst is bij lange na niet compleet. Maar ik wil in dit stukje graag
net iets meer doen dan een opsomming geven.
Ik heb nog eens opgezocht waar mijn ‘intredepreek’ over ging, op bevrijdingsdag 2013. Die ging over vrijheid, dat lag nogal voor de hand.
Als ik de kern eruit moet halen was dat denk ik dit: Vrijheid is ruimte
scheppen voor het horen van God.
En het is wel bijzonder dat ik dat achteraf ook herken in veel dat we
met elkaar hebben gedaan: steeds zoeken hoe we iets van God kunnen
horen - in de Bijbel en de erediensten, in de ontmoetingen met elkaar,
in contacten naar buiten.
Tegelijk was het soms ook heel moeilijk, het ruimte scheppen om iets
van God te horen.
Er zijn heel verdrietige dingen gebeurd. Afscheid nemen bijvoorbeeld
van geliefden. Soms op hoge leeftijd - dan moet je iemand missen
met wie je een leven lang verbonden bent geweest. Soms was iemand
eigenlijk veel te jong om hem of haar te moeten missen. Verbijsterend jong. Het was onverdraaglijk dat het leven verderging - en toch
gebeurde dat. Het heeft me diep geraakt hoe mensen daarin een weg
vinden.
Ook als gemeente hebben we een moeilijke, pijnlijke tijd meegemaakt.
Voor velen was het ingewikkeld dat we het niet zelf op konden lossen,
maar bemoeienis en een uitspraak ‘van buiten’ nodig hadden. Dat er in
die tijd toch steeds mensen waren die meedachten, meeleefden, baden
voor kerkenraad en gemeente heeft goed gedaan. En ook de wens
om te gaan bouwen, naar de toekomst te kijken toen de ergste storm
voorbij was, was goed om mee te maken.
Tegelijk merk ik dat zoiets niet zomaar voorbij is. We zijn een ‘gewonde gemeente’ met in ons midden mensen die gewond geraakt zijn
door wat er gebeurd is. Wat betekent dat?
Tomas Halík zegt in zijn boek ‘Raak de wonden aan’: De kerk is geen
perfecte kerk, zondeloos en blinkend. De kerk is een gewond lichaam,
zwak, zondig, kleingelovig, dat op haar beurt ook zelf nogal eens
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het leven baant zich nieuwe wegen
en vindt juist
in de barsten
een nieuw begin
(foto van Greet Brokerhof-van der Waa)

mensen verwondt. We zijn een kerk van mensen. Bij het menszijn
hoort imperfectie. Het kan niet anders, maar je moet er wel wat mee.
Je kunt er op twee manieren mee omgaan. Simone Weil heeft daar een
mooi beeld voor. Zij zegt: Stel je voor, twee gevangenen in aangrenzende cellen die door klopsignalen tegen de muur contact met elkaar
hebben. De muur is wat hen scheidt, maar is ook wat hen in staat stelt
contact met elkaar te hebben. Datzelfde geldt tussen ons en God. Iedere scheiding is een verbinding. (uit hetzelfde boek van Tomas Halík)
Verdriet, frustratie, teleurstelling kan ons scheiden van God en van
elkaar. Maar als we erkennen dat ze er zijn, er actief mee bezig gaan,
kunnen ze ook een bron worden van contact en gedeeld leven.
Geduld, aandacht, toegroeien naar openheid voor God en voor elkaar
zijn manieren om te helen. Ook samen plannen maken voor de toekomst kan een nieuwe energie geven. En dat is volop aan de gang,
met een nieuw beleidsplan dat eraan komt, met het beroepingswerk
dat daarna kan beginnen.
Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn voor de Protestantse Gemeente
Brielle. Vooral zolang ze niet succesvol en glanzend wil zijn, maar
aandacht heeft voor wat en voor wie beschadigd is. Dan houd je het
uit met wie het moeilijk heeft, en vier je samen het doorbreken van het
licht en nieuw leven.
Voor nu en voor de toekomst, voor je persoonlijk leven en voor het
leven als gemeente: Ga met God!
Met liefs van ds. Tineke Flim

NL

uit het

nieuwe Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk
Ooit vroeg ik in mijn jonge jaren aan mijn
docent Liturgiek, of een kerkdienst niet
uit enkel Bijbellezing en verkondiging zou
kunnen bestaan. Het ging tenslotte in de
dienst om het Woord en al het andere was
slechts versiering. Nu zou ik het niet meer in
mijn hoofd halen om zo’n vraag te stellen.
In de loop der jaren heb ik ontdekt hoeveel
zeggingskracht het lied heeft. In het beste
geval vullen lied, lezing en verkondiging
elkaar aan. Je ontdekt dan vanuit het lied
nieuwe gedachten in de lezing. En vanuit de
verkondiging valt je oog ineens op een woord
of een zin in het lied, waar je altijd overheen
hebt gelezen. Maar ook als je met je gedachten elders bent en lezing en verkondiging
aan je voorbij gaan, kan je plotseling geraakt
worden door een lied. Soms door een mooie
tekst, soms door een mooie melodie, soms
door een combinatie van beide.
Ik moet bekennen dat ik liederen meer uitkies
op de tekst, dan op de melodie. Dat is ook het
geval met het lied dat ik voor deze rubriek
heb uitgekozen; Lied 657. Een prachtig lied
over de kracht van zingen. Zingen brengt ons
bij de kern van ons bestaan: Zolang wij adem
halen schept Gij in ons de kracht om zingend
te vertalen waartoe wij zijn gedacht: elkaar
zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. De
lofzang om het leven geeft stem aan onze
dank.
Maar er kunnen in je leven momenten zijn

waarop je stem breekt. Dat gebeurde mij
vijf jaar geleden, toen ik op bed kwam te
liggen met een hernia. Ik had helse pijn en
wist soms niet waar ik het zoeken moest. De
pijn nam bezit van mij, van mijn leven en
van mijn stem. Zingen lukte niet meer en ik
gaf er ook niets meer om. In die periode viel
mijn oog op het tweede couplet van lied 657:
Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder
kracht, het lied op and’re lippen draagt mij
dan door de nacht. De gedachte dat anderen
‘de lofzang gaande’ hielden, terwijl ik dat zelf
niet meer kon, gaf mij troost.
Inmiddels zing ik weer uit volle borst. Afgezien van het feit dat het gewoon prettig is om

te zingen, geeft het zingen van liederen uit
het liedboek me nog iets meer. Iets wat zich
misschien nog wel het beste laat omschrijven
als ‘hoop’. Hoop op Gods rijk van vrede en
gerechtigheid, waarin geen mens meer onnodig pijn hoeft te lijden en niemand meer
voortijdig sterft. Daarmee eindigt dit prachtige lied van Sytze de Vries: Ons lied wordt
steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt
van uw Geest. In ons gezang mag lichten het
komend bruiloftsfeest.
Ineke Zuurmond-Borgonjen
Zwartewaal

Afscheid ds. Tineke Flim
Begin augustus informeerden we in een extra nieuwsbrief over het
aanstaande vertrek van ds. Tineke Flim. Zij heeft een beroep aangenomen van de Protestantse Gemeente Monster en gaat daar vanaf
6 oktober aan de slag.
Uiteraard willen we het vertrek van ds. Tineke Flim niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
De laatste dienst waarin Tineke voorgaat is de startdienst op 8 september. In overleg met Tineke hebben we voor een apart afscheidsmoment
gekozen.
U bent van harte welkom op woensdag 18 september tussen 16.00 en
18.00 uur in de Catharijnekerk.
Bij haar afscheid willen we Tineke graag namens de gemeente een cadeau aanbieden. Wilt u hier ook aan bijdragen? Stort dan een gift op
rekeningnummer NL35 INGB 0004 3205 46 ten name van Protestantse
Gemeente Brielle met vermelding van afscheidscadeau.
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Kerkkronkels
Theun Klein

Psalm 151
Net voor de zomer lees ik, verstopt op een
van de middenpagina’s van de krant, een
klein berichtje.
Toch een verblijfsvergunning voor de familie
Tamrazyan. De familie Tamrazyan? Ik moet
even graven. O ja, de familie Tamrazyan.
Dat gezin dat maandenlang bivakkeerde in
de Bethelkerk in Den Haag. En om arrestatie
in de kerk te voorkomen werden er toen dag
en nacht diensten gehouden. Het hele gezin
heeft in het kader van de nieuwe regelingen
rond het kinderpardon, een verblijfsvergunning gekregen.
Dat is hier ook eens gebeurd, hier in Brielle,
hoor ik bij het koffiedrinken in de zuidbeuk.
Maar hoe dat dan precies zat, hoor ik niet.
Doorvragen. Wel een glimlach, horend bij
een fijne herinnering. Maar hoe stak het nou
precies in elkaar?
’t Ging om twee gezinnen die in de Geuzenkerk werden opgevangen, spelletjes deden in
het Zalencentrum en bij mensen thuis gingen
douchen. Kerkleden zorgden voor maaltijden.
Iedereen droeg een steentje bij om uitzetting
van deze vluchtelingen te voorkomen. En of
dat gelukt is weet eigenlijk niemand, hoor ik
van weer een ander. De toenmalige scriba,
werkzaam bij de politie, kwam in gewetensnood en legde zijn functie als scriba neer. Een
ander gemeentelid - die lid van het arrestatieteam was - had het er ook erg moeilijk mee.
We zijn een halve eeuw verder. De overheid is
in deze problematiek een stuk voortvarender
dan toen. Stelt een onderzoekscommissie in
om uit te zoeken hoe het toch mogelijk is dat
afgewezen asielzoekers jarenlang in Nederland blijven. En dan volgt daar weer nieuw
beleid op om te voorkomen dat asielzoekenden massaal een kerk induiken.
Ik vraag het aan Kasim. Lang geleden ontvluchtte hij Irak. “Hoe kijk jij er tegen aan?
Wat zou jij tegen die onderzoekscommissie
zeggen? Zou je dat eens op papier kunnen
zetten?”
“Natuurlijk”, zegt hij.
Hooggeleerde heren,
U bewijst mij de eer verslag uit te brengen
over waarom ik zo lang in Nederland bleef,
terwijl ik uitgeprocedeerd was. Graag wil ik
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aan uw wens voldoen.
Bijna tien jaren verblijf ik nu in uw land. Een
tijd die misschien kort is volgens de kalender, maar eindeloos lang om er doorheen te
galopperen zoals ik heb gedaan. Op sommige
trajecten begeleid door voortreffelijke mensen, raadgevingen, bijval en orkestmuziek,
maar in wezen alleen. Want alle bijval bleef,
om het beeld vast te houden, ver van een
verblijfsvergunning.
Die prestatie om het al die tijd uit te zingen
was onmogelijk geweest als ik koppig had
willen vasthouden aan mijn identiteit, mijn
eigen taal en gewoontes, aan de herinnering
aan mijn vorig vaderland. Juist het loslaten van elke vorm van koppigheid was het
hoogste gebod dat ik mijzelf had opgelegd.
Ik, eens vrije burger van een ander land,
onderwierp mij.
Aanvankelijk stond mij de terugkeer, als
ik dat gewild had, vrij. Ik kon zo door de
hoge poort die de hemel vormt boven de
aarde. Maar die werd, door mijn voorwaarts
gezweepte ontwikkeling, steeds lager en nauwer. Ik voelde mij steeds behaaglijker in deze
voor mij nieuwe wereld. Eerlijk gezegd, mijne
heren, uw vluchtelingenbestaan van lang
geleden - toen u twee duizend jaar geleden
op vlotten de Rijn afzakte en hier aankwam kan niet verder van u afstaan dan het mijne
van mij.
Het eerste wat ik hier leerde was: nederig
en stil wachten. Eindeloos nederig en stil

wachten op antwoorden. Ik hoop dat nu er
een generaal kinderpardon is afgekondigd,
het wachten voorbij is.
Ik kom uit Irak. Een verslag over mijn reis
naar uw land, lopend en liftend met alle
ontberingen die ik heb doorstaan, heb ik
verdrongen. Mijn bewustzijn - en hier begint
mijn herinnering - begint in een kamer van
de IND. Gezeten op een harde houten stoel
tegenover een jonge vrouw, geflankeerd door
een tolk, achter een bureau. Zij schetste mij
mijn situatie met het beeld van een kooi
waarin ik mij bevind. Die kooi is het asielzoekerscentrum waar ik een kamer krijg. Wil ik
wel of niet meewerken aan uitzetting? Niet
meewerken? Een eindeloos verblijf in de kist
zonder uitzicht op een verblijfsvergunning.
En vervolgens gedwongen uitgezet worden.
Meewerken aan uitzenden? Direct op het
vliegtuig.
Ik bevond mij in een situatie zonder uitweg. Steeds maar in die kooi blijven - ik zal
onherroepelijk creperen. Maar vluchtelingen
horen in Nederland nou eenmaal in een asielzoekerscentrum. Wel, dan houd ik maar op
vluchteling te zijn.
Achteraf zie ik het duidelijk: zonder de
grootst denkbare innerlijke rust had ik het
nooit volgehouden. En die rust heb ik weer te
danken aan de vrijwilligers in het centrum.
Het zijn goede mensen. Graag herinner ik
mij nog de klank van hun voetstappen op de
gang, hun gelach en hun vrolijkheid. Die rust
weerhield me van dwarsliggen of vluchten in
de illegaliteit. Ik zag de vrijwilligers komen
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van de

Diaconie

Verantwoording diaconale collecten
en giften tweede kwartaal 2019

en gaan, steeds dezelfde gezichten, dezelfde
bewegingen, dezelfde verhalen. Vaak kwam
het me voor alsof het er maar één was. Deze
mensen konden zich ongehinderd bewegen,
gaan en staan waar ze wilden. Een groots
doel begon zich voor mij af te tekenen. Ik
wilde mijn leven inrichten als zij. Dus ik
trouwde, we kregen kinderen en grotere
kamers. De kinderen gingen naar de school in
het dorp en, zoals dat heet, wortelden. En wij
wortelden mee. Mijn vrouw werd luizenmoeder en ik zelf klusjesvader op de school van
onze kinderen. En ik leerde, mijne dames en
heren. Door al die inspanningen heb ik de
doorsnee-ontwikkeling van een Nederlander
bereikt. Ik hang met vrouw en kinderen op de
bank voor Heel Holland bakt en Boer zoekt
Vrouw. We juichen, bekleed met oranje sjaals
en hoeden als het Nederlandse elftal speelt.
We gooien met rotjes en steken vuurpijlen
af op oudjaar. Het hielp. Het hielp mij uit
het asielzoekerscentrum naar een huis in
het dorp. En nu ook al dankzij het nieuwe
politieke klimaat aan een verblijfsvergunning.
Over het geheel genomen heb ik dus bereikt
wat ik wilde bereiken. Niemand moet zeggen
dat het niet de moeite waard is geweest. Dit
is mijn verslag aan u hooggeleerde dames en
heren van de onderzoekscommissie.
Op een dinsdag in maart kwam het verlossende woord voor de familie Tamrazyan.
Hayarpi Tamrazyan kan haar geluk nauwelijks op. Eindelijk toestemming om in
Nederland te blijven. “Houd vol, houd vol, Hij
laat niet los”, is haar boodschap aan anderen
in nood. Ze ervaart de vergunning als een
wonder en schrijft een psalm, psalm 151.
Het is wonderlijk
Het is wonderlijk
Hoe U alles deed
Hoe U ons leven leidt
Via honderden mensen	Langs heuvels van
Via honderden harten vreugde
	Langs diepten van
verdriet
Het is wonderlijk
Het is wonderlijk
Hoe groot Uw liefde is	Hoe U ons de weg wijst
Voor zondige mensen De weg van het leven
Voor een gebroken	De weg van de
wereld
eeuwigheid...

Collecten voor eigen werk
Plantage
Gasthuis
Werelddiaconaat
Paascollecte zending Pakistan
Kerk in actie Noodhulp Syrië
Missionair werk
Pinksterzending
Kledingbank Hellevoetsluis
Diabetesfonds
KND-project
Vrijwillige diaconale bijdrage
Giften
Totaal

680,61
49,80
266,50
678,67
458,85
236,55
196,03
168,35
268,19
196,20
19,75
2.654,00
65,00
5.938,50

staan chronisch zieke ouderen er alleen voor.
Kinderen zijn veelal naar het buitenland
vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen
dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en
bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie
van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding
bieden aan eenzame ouderen. Op
19 september collecteren we, aan de vooravond van Internationale Ouderendag
(1 oktober), voor dit doel, zodat 400 ouderen
liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de
juiste zorg te kunnen bieden.

Toelichting bij de collecten
Proef de kerk
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd openstaan voor mensen die
niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt
bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de
Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk
volop aan meedoet, is één zondag per jaar
waarop gemeenteleden heel gericht buren,
vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om
eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens
te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt
landelijk ondersteund met een website en
materialen. Met de opbrengst van de collecte
van 1 september maakt u deze ondersteuning
mogelijk.

Bouw de kerk in Syrië weer op Zending
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht
jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar
zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug
en beginnen ze met de wederopbouw van
hun land. Voor Syrische christenen is hun
kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De
kerk is het hart van de gemeenschap en juist
die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van
de samenleving en hoop voor de toekomst.
Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn
we de kerk in actie en steunen we christenen
in Syrië bij de opbouw van hun kerk. Op
15 september collecteren we daarvoor.

Zorg en aandacht voor
kwetsbare ouderen in Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië,

Bendeleider opgeleid
tot topkok in Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá houden
drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren
volledig in de greep. Kerk in Actie brengt
daar met een ambitieus project verandering
in. In één van de gevaarlijkste wijken van de
stad zijn we een kookschool annex restaurant
gestart. Zestig kansarme jongeren worden
er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met
producten van boeren uit de omgeving.
Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali
een tweede kookschool geopend. Op beide
locaties leiden we in totaal 180 jongeren op.
Op 6 oktober collecteren we hier voor.
Geef kwetsbare jongeren de kans van hun
leven om niet in de criminaliteit verzeild
te raken!
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Informatie

Protestantse Gemeente Sint-Catharijne Brielle

2019-2020
Bij dit kerkblad treft u zoals gewoonlijk aan
het begin van een nieuw seizoen, een nieuw
informatieboekje aan. Daarin vindt u het
aanbod van het winterwerk, informatie over
het jeugdwerk en onder andere een nieuwe
indeling van het wijkwerk en actuele adresgegevens. Opgave voor het winterwerk kan via
winterwerk@catharijnekerk.nl of met de antwoordstrook achterin het boekje. Een boekje
om een jaar te bewaren en te raadplegen.
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Hagepreek in weer en wind
Op zondag 18 augustus organiseerde boerderij Op Aarde een hagepreek. Gastpredikant
Harry Doornbos leidde de dienst voor circa
honderd aanwezigen met de titel ‘landarbeid’.
Verschillende invalshoeken van het begrip
‘landarbeid’ kwamen voorbij. De muzikale
begeleiding was in handen van Willem
Christian Meyboom. De hagepreek vond
plaats in de tuin van de zorgboerderij. De
weersverwachting was in aanloop nauwlet-

tend gevolgd. Ondanks de positieve verwachtingen viel er toch een klein buitje. De hagepreek eindigde echter in stijl: zonovergoten!
Na afloop was er een uitgangscollecte voor
de Stichting Vrienden Op Aarde, welke ruim
325 euro heeft opgeleverd. De Stichting zorgt
voor een aantal extra’s op de zorgboerderij
en zamelt momenteel middelen in voor een
prieel in de moestuin en een vervangende bus
voor het vervoer van de zorgdeelnemers.

Nieuwsbrief

KR

Middels een extra Nieuwsbrief, d.d. 2 augustus 2019, zijn alle gemeenteleden - dus niet
alleen de ontvangers van het Kerkblad - geïnformeerd over de stand van zaken betreffende
het aanstaande vertrek van ds. Tineke Flim,
de aankoop van de Sjoel en de ontwikkelingen rond het beleidsplan.
Aanvullende informatie over vertrek en
afscheid van ds. Tineke Flim vindt u elders in
dit Kerkblad.

Kindernevendienst
De kerkenraad heeft ingestemd met het

uit de

Kerkenraad
voorstel van het kindernevendienstteam om
de frequentie van de kindernevendienst terug
te brengen van wekelijks naar één maal per
maand. Er is voor gekozen om de kindernevendienstzondag te laten samenvallen met de
Jeugdkerk (eerste zondag van de maand). De
Paas- en Adventsprojecten gaan gewoon door
en in die periodes zal er wekelijks kindernevendienst zijn.

Samenstelling kerkenraad
In de dienst van zondag 25 augustus heeft
mevrouw Hennie Deur afscheid genomen
van de kerkenraad en is mevrouw Teuni

Langendoen bevestigd als ouderling.
Ook mevrouw Karin van Heijzen en mevrouw Alina van Meggelen hebben afscheid
genomen als respectievelijk 2e scriba en
secretaris van de Diaconale en Pastorale raad.
Hun taken worden overgenomen door de
heer Dick Boogaard als 2e scriba en mevrouw
Tony Schram als notulist van de Diaconale en
Pastorale raad.
Mevrouw Karin van Heijzen blijft in het
nieuwe seizoen actief als preekvoorziener.
Willem Delwel

Rinus Verhage 10 jaar cantor Sint-Catharijne Cantorij
Op 16 juli sloot de cantorij - inclusief partners - het seizoen af met een pot luck: elk
cantorijlid nam iets te eten mee voor 3 á 4
personen. Met een beetje geluk heb je dan
een gevarieerde maaltijd op tafel staan. Met
wat pech komen er zes pannen soep op tafel.
Het geluk was met ons: we hebben gesmuld
van de heerlijkste gerechten die je kunt bedenken. Vooral de nagerechten zouden in de
driesterrenrestaurants niet hebben misstaan!
Rinus kreeg van de cantorijleden een jubileumboek aangeboden omdat hij dit jaar al
weer 10 jaar onze cantor is. Het boek was
gevuld met persoonlijke bijdragen van de leden en foto’s van de afgelopen tien jaar. Bas
in ‘t Veld verzorgde daarna nog een boeiende
rondleiding in de toren. We kijken terug op
een fijne avond met elkaar en kijken inmiddels uit naar de start van het nieuwe seizoen
op 3 september.
Janneke Schoemaker
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Kerkrentmeesters

Solidariteitskas
Hartelijk dank aan allen die een bijdrage overmaakten voor de solidariteitskas. Dat was dit jaar, door een fout op de acceptgiro geen
één, twee, drie, klaar-is-Kees-karweitje. Desondanks werd tot begin
augustus toch nog 2960 euro ontvangen.
Onroerend Goed
Onze onroerend goed portefeuille werd deze zomer herschikt. Eind
juli tekenden we het voorlopig koopcontract voor de verkoop van de
voormalige pastorie, Langestraat 16.
De week erop werden we formeel eigenaar van de Sjoel.
We zijn nu bezig met de verkoop van het Zalencentrum. Een archi
tectenbureau maakte voor ons een ontwerp om in het pand vier
starterswoningen te realiseren. Dit ontwerp heeft de goedkeuring van
de gemeente Brielle. Ook is het Zalencentrum inmiddels getaxeerd. De
volgende stap is een geïnteresseerde projectontwikkelaar vinden.
Als gevolg van deze ontwikkelingen worden de vergaderingen van de
kerkenraad vanaf september in de Sjoel gehouden. Andere kerkelijke
activiteiten zoals Crea-doe, jeugdkerk en wijkmiddagen gaan in de
loop van het laatste kwartaal over naar de Sjoel.
Collecte-overzicht derde kwartaal 2019
Eredienst		
€ 2.099 (2018: € 1.807)
Onderhoud
€ 1.217 (2016: € 1.287)

Abonnementsgeld kerkblad
Het abonnement op dit kerkblad kost vijftien euro per jaar. Als extra
herinnering voor bij uw financiële administratie vindt u in dit kerkblad een gekleurd strookje met betaalgegevens. Wij zien uw abonnementsgeld graag op rekeningnummer NL 35 INGB 0004 320 546
ten name van Protestantse Gemeente Brielle onder vermelding van
kerkblad. Voor abonnees die het blad per post ontvangen is het bedrag
dertig euro.

Liedboeken
Al eerder schreven we over ons liedboekenprobleem. Bij de introductie van het nieuwe liedboek, in 2013, schaften we 75 liedboeken aan voor gasten of kerkgangers die het liedboek een keer
vergeten waren. Helaas vergaten veel kerkgangers het liedboek na
afloop van de dienst terug te leggen. Onze voorraad is geslonken
tot krap 20 stuks. Met name op hoogtijdagen moeten we veelvuldig nee verkopen als bezoekers om een liedboek vragen.
Onze dringende vraag aan u: hebt u misschien een liedboek van
de kerk thuis liggen? Neem het dan alstublieft mee terug naar de
kerk. Alvast bedankt!

Toeristenbezoek

Onverwachts kregen we bezoek van de School met de Bijbel uit Oud-Beijerland. Na het beklimmen van de toren en een rondleiding werden we onthaald op een aantal prachtig gezongen
liederen. Op hele noten. De jonge pianist uit groep 8 speelde alles uit het hoofd. Prachtig!
Corry de Prieëlle en Bettie Bergwerff
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In gesprek met ds. Tineke Flim
Afscheid nemen, het valt Tineke zwaar. “Maar
ik heb het over mezelf afgeroepen”, zegt ze.
Het lijkt nu het juiste moment om die stap te
zetten. De kinderen zijn het huis uit en met
nog zo’n vijftien jaar werken voor de boeg is
het goed om nog een keer aan iets nieuws te
beginnen.
Eén gemeente waar je fulltime als predikant
aan het werk kunt is in deze tijd een mooie
kans.
Haar man Dick ter Horst blijft predikant van
Hellevoetsluis en heeft nog zo’n vier jaar te
gaan tot zijn pensionering. Het wonen wordt
zodoende wel een beetje een ingewikkelde
situatie. Maar daar hebben ze een oplossing voor gevonden. Ze zijn op zoek naar
een koophuis ergens tussen Hellevoetsluis
en Spijkenisse. Tineke krijgt in Monster een
eigen werkplek in de kerk en gaat dus net als
zo velen ’s morgens naar haar werk en komt
’s avonds weer thuis. Daar zal ongetwijfeld
de fiets een rol in gaan spelen want dat is
haar favoriete vervoermiddel. Met een globale
berekening stelden we vast dat ze sinds 2012
toch minstens 10.000 km heeft afgelegd tussen Brielle en Hellevoetsluis.

Terugkijken
In 2012 vertrok ds. Egbert Rietveld en bood
Tineke haar collega Anke Dekker aan om
eventueel in te springen bij grote drukte. Dat
resulteerde in een verzoek van de kerkenraad
voor één dag in de week ten behoeve van
bezoekwerk in de binnenstad. Dat was een
fijn jaar want Tineke vindt het heerlijk om
mensen te bezoeken en naar hun verhalen
te luisteren. In 2013 is Tineke beroepen voor
veertig procent werktijd en kwamen er een
heleboel taken bij. Daarmee kwam haar
tijd voor pastoraat wel onder druk te staan.
Aandacht voor mensen vindt ze een belangrijk onderdeel van haar werk. “Dat mensen
zo maar hun verhaal aan mij willen vertellen,
dat vind ik heel bijzonder.” Het viel haar op
dat het pastoraat goed georganiseerd is in
Brielle. Ouderlingen en contactpersonen die
mensen bezoeken en dat ook uitwisselen met
de predikant.

Loopbaan
Tineke begon haar werk als een soort kerkelijk werker in Drenthe als invaller voor
vacante gemeentes. Daar maakte ze kennis
met alle voorkomende werkzaamheden van
een predikant. Vervolgens werkte ze samen
met Dick gedurende elf jaar als predikant in
Rijsoord. In 2008 werden ze beroepen in Hellevoetsluis. Dus ook daar werkt ze nu elf jaar.
En in Brielle alweer zeven jaar. Drie heel verschillende gemeentes met hun eigen verleden

en tradities rond de eredienst.
In Hellevoetsluis zijn twee kerken met een
verschillend profiel. Klassiek liturgisch en
laagdrempelig benoemt Tineke ze. De opdracht die ze in Hellevoetsluis meekregen was
om verbindend bezig te zijn tussen die twee
‘bloedgroepen’. Dat is een leerzame ervaring
geweest waar ze ook in Brielle haar voordeel
mee heeft kunnen doen. Het is boeiend en
leerzaam om met veel verschillende mensen
een dienst voor te bereiden.

Werken in twee gemeenten
Bij moeilijke situaties in de ene gemeente
is het fijn als het in de andere gemeente allemaal even goed verloopt. Dan kan je beter
afstand nemen van zorgen en problemen. Het
betekent wel dat je alle werkzaamheden dubbel moet doen. Toch heeft Tineke het als prettig ervaren. “Het houdt je werkweek levendig”, zegt ze. Elke gemeente heeft een eigen
sfeer. En je hebt veel intensieve contacten.

Brielle
Het is een fijne tijd geweest in Brielle. Jonge
mensen die zich inzetten als kerkenraadslid
en daar hun eigen inbreng hebben . Goed
verzorgde wijkmiddagen waar het gezellig
is en er liefdevol met de mensen omgegaan
wordt. Leuke ideeën die uitgevoerd kunnen worden, ook als ze wat afwijken van de
regels. Bij een contact met de activiteitenbegeleiding van het Gasthuis bleek dat de
bewoners behoefte hadden aan het zingen
van geestelijke liederen van vroeger. Door de
korte lijnen kon ‘Zingen in het Gasthuis’ snel
en gemakkelijk georganiseerd worden.

Toekomst van de kerk
De kerk in het algemeen. “Toen ik studeerde
voor predikant dacht ik al dat ik er op den
duur wel een baan bij zou moeten nemen.
Gezien de ontwikkelingen in de kerk zal

er in de toekomst te weinig werk zijn voor
fulltime predikanten. Die ontwikkelingen
gaan langzamer dan ik toen dacht. Nu krijg
ik toch nog een fulltime baan in Monster. De
pioniersplekken waar de kerk op een andere
manier beleefd wordt, vind ik zinvol. Maar de
individuele aandacht voor mensen mag niet
verloren gaan.”
De kerk op Voorne-Putten. Misschien zal er
in de verre toekomst nog op twee plaatsen
gekerkt worden op basis van de twee eerder
genoemde profielen. Maar of mensen dan
op zondagmorgen in de auto stappen is de
vraag. Waarschijnlijk zoeken ze toch liever
elkaar op en ontstaan er huisgemeentes.
SaGe, de overkoepelende organisatie van
kerken op Voorne functioneert bij de jeugd en
op bestuurlijk niveau goed.

Het beroep van predikant
Tineke noemt het een luxe en veelzijdig beroep. Je bent vrij om je tijd in te delen en dat
is tegenwoordig bijzonder. Bij een pastoraal
gesprek staat er niemand met een stopwatch
de tijd in de gaten te houden. In het pastoraat
maak je ook ingrijpende dingen mee die je
persoonlijk raken, zoals het vreselijke ongeluk
waarbij Marco in coma raakte en Marieke om
het leven kwam.
Het is jammer dat je eigenlijk altijd tijd te
kort komt. Ik kan niet alles doen wat ik
belangrijk vind.
En als je dan nog wat tijd voor jezelf vindt,
wat doe je dan?
Lezen, in de tuin werken, met een vriendin
afspreken.
Vanaf deze plaats willen we Tineke bedanken
voor de wijze waarop ze zeven jaar onder
ons werkzaam was, bescheiden, betrouwbaar, ijverig; mens onder de mensen met een
luisterend oor.
Trudy Morgenstern
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Leesrooster
onder voorbehoud
1 september Deuteronomium 24: 17-22
Lucas 14: 1, 7-14
8 september De goede Herder
15 september Exodus 32: 7-14
Lucas 15: 1-10
22 september Amos 8: 4-7
Lucas 16: 1-9
29 september Amos 6: 1-10
Lucas 16: 19-31
6 oktober
Habakuk 3: 1-3, 16-19
Lucas 17: 1-10
13 oktober
2 Koningen 17: 24, 29-34
Lucas 17: 11-19

Kerkdiensten Plantage
zaterdagavond
31 augustus
14 september
28 september
12 oktober

18.30 uur
Emiel van Asperen
Gillis van der Have
ds. Helene Perfors
Lauwrens van der Leer

Rooster Plantage
1 september

Grace van der Elst
Willem Chr. Meyboom
8 september John Bos
Hennie Deur
Gerdientje Kramer
15 september Kees Klerk
Willem Chr. Meyboom
22 september Maartje van Erkelens
Jeroen van Erkelens
Gerdientje Kramer
29 september Kees de Bruin
Willem Chr. Meyboom

Oppas
8 september
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Diensten

8 september - Startzondag

Op zondag 8 september vieren wij onze
Startzondag! En in deze bijzondere dienst
nemen we afscheid van Lineke Landman als
leiding van de kindernevendienst. Bijna haar
hele Brielse tijd is ze daarbij betrokken geweest - meer dan 40 jaar, misschien wel meer
dan 45 jaar! Generaties kinderen in de kerk
zijn opgegroeid met haar prachtig vertelde
verhalen en creatieve knutsels. We zijn haar
heel dankbaar voor alles en zullen haar erg
missen. Deze dienst is ook de laatste dienst
waarin ds. Tineke Flim als predikant van de
Protestantse Gemeente Brielle zal voorgaan.
Echt afscheid nemen doen we nog niet, dat

kan op woensdagmiddag 18 september. Maar
het lijkt ons wel gepast dat een vrolijke,
interactieve dienst haar laatste dienst is.
Het thema voor de startzondag - en eigenlijk
voor het hele jaar - is: Een goed verhaal.
Nu staat de bijbel vol met goede verhalen.
Wij concentreren ons in deze dienst op het
verhaal over de herder en zijn schapen. Hoe
zit dat eigenlijk met de schapen, hoe zit zo’n
kudde in elkaar, hoe zien wij onszelf daarin?
En wat betekent de herder voor ons? Graag
gaan wij samen met u en jullie daarmee
bezig.
ds. Harry Doornbos en ds. Tineke Flim

22 september - Herfst
Op deze zondag lezen we Amos 8 vers 4 tot
en met 7 en Lucas 16 vers 1 tot en met 9.
Op het eerste gehoor kun je daar veel actualiteit bij denken. Over corruptie en de slimme
vindingrijkheid waarmee mensen te werk
gaan als er geld mee te verdienen valt. Over
vrienden waarmee zij zich omringen en die
maar al te graag willen meeprofiteren. En
over de verwoestingen die daardoor worden
aangericht in de levens van mensen zonder
macht en aanzien, die nauwelijks in hun
levensonderhoud kunnen voorzien.

Daartegenover staan dan de ‘kinderen van
het licht’ (bijna onopvallend door Lucas
genoemd), die andere dingen aan het hoofd
en hart hebben. Niet zo slim misschien, bijna
naïef gelovend in een wereld van recht en
vrede. Levend van de wind in goed vertrouwen, zich geen zorgen makend voor de dag
van morgen. Dit dus op wat heet de ‘Eerste
zondag van de herfst’. Maar wat heeft de
herfst daar eigenlijk mee te maken?
ds. Harry Doornbos

Bakt u mee voor startzondag?
Zondag 8 september is het begin van een
nieuw kerkseizoen. Én de laatste zondag
waarop wij ds. Tineke Flim als onze predikant
op de preekstoel kunnen horen. Daarom zijn
er vast veel mensen in de kerk en hebben wij
dus ook veel Catharijnentaartenbakkers nodig
om zoals op startzondag gebruikelijk is iets

lekkers bij de koffie, thee of limonade te presenteren. Helpt u ook mee om weer een mooi
taartenbuffet te maken? Op de toeristenbalie ligt een inschrijflijst zodat we enigszins
kunnen inschatten of er genoeg taart voor
iedereen in de maak is. Ook kunt u een e-mail
sturen naar info@catharijnekerk.nl.

KD

Kerkdiensten

Sint-Catharijnekerk

		

Collecten

zondag 1 september
11e zondag na Trinitatis
10.00 uur
liturgische kleur is groen
ds. Auke Hamstra (Zuidland)		

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

zondag 8 september
10.00 uur
ds. Tineke Flim
ds. Harry Doornbos

Eredienst
Missionair werk
Onderhoud

12e zondag na Trinitatis
liturgische kleur is groen
startzondag
afscheidsdienst ds. Flim

zondag 15 september
13e zondag na Trinitatis
10.00 uur
liturgische kleur is groen
ds. Dick ter Horst (Hellevoetsluis)		

Eredienst
KIA zending
Onderhoud

zondag 22 september
14e zondag na Trinitatis
10.00 uur
liturgische kleur is groen
ds. Harry Doornbos		

Vredeswerk
Diaconie
Onderhoud

zondag 29 september
15e zondag na Trinitatis
10.00 uur
liturgische kleur is groen
mevrouw Anneke Klavers (Spijkenisse)		

Eredienst
KIA Werelddiaconaat
Onderhoud

zondag 6 oktober
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

Werelddiaconaat
Onderhoud

16e zondag na Trinitatis
liturgische kleur is groen
dienst van Schrift en Tafel
Israëlzondag

zondag 13 oktober
17e zondag na Trinitatis
10.00 uur
liturgische kleur is groen
ds. Helene Perfors		

Eredienst
Voedselbank Brielle
Onderhoud

19.00 uur
ds. Diny Wolters

Onkosten

zangdienst

zondag 20 oktober
18e zondag na Trinitatis
10.00 uur
liturgische kleur is groen
ds. Harry Doornbos		

Eredienst
Diaconie
Onderhoud
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Jeugd

Gezellige afsluiting jeugd 12+op het strand
Het waren al mooie weken in juni en dat
deed ons besluiten om de afsluiting niet bij
Wim en Nel in de kas aan de Bollaarsdijk te
houden, maar naar het strand te gaan. En
nee, we hoefden niet te fietsen; met de auto
naar de Maasvlakte!
Alle jeugd en etenswaren, drinken, badlakens,
bikini’s, zwembroeken werden in drie auto’s
gepropt en zo vertrokken we begin van de
avond. Het was nog behoorlijk druk op het
strand en wij schoven daar gezellig tussen.
Nadat we geïnstalleerd waren, werd er voorzichtig geprobeerd of het zeewater nog koud
was ….brr … het duurde voor sommigen heel
lang voordat ze door waren: watjes!
Inmiddels begonnen onze magen door te krijgen dat het etenstijd was en werd de pan op
het vuur gezet. Peter ging als een volleerde
campingganger aan de slag en wist binnen
no time warme worstjes uit de pan te toveren.
Samen met de broodjes verdwenen die als
sneeuw voor de nog steeds warme zon.
Na nog wat zwempogingen en vooral veel
kletsen en lachen werden de andere lekkernijen uitgedeeld. Hier en daar werd een balletje

overgetrapt en geslagen.
Toen de zon ging zakken verzamelde de
jeugd zich wat verder van de leiding in een
kringetje en smoesde en lachte zo nog een
uurtje door onder het genot van chips en fris.

Toekomst

Jeugdkalender

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.
Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.
Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.
Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in “ooit is alles héél en goed”.
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.

8 september
12 oktober
2 november
24 december

Dit gedicht over gemis en vertrouwen is van Joke Verweerd. In het
vierde nummer van het magazine Petrus gaat zij met Paul Visser en
Rob Visser in gesprek over verdriet, liefde en veerkracht.

12

Dat het tijd werd om te gaan vond niemand
leuk, maar aan al het leuke komt ook een
eind en zo werd iedereen thuis gebracht en
kon de vakantie beginnen!
Marjon Hogeweg

startzondag
schaatsen (of iets anders sportiefs)
strandwandeling (regionaal)
kerstdiner

Op 8 september nemen we afscheid van Lineke Landman als leiding van
de kindernevendienst. Bijna haar hele Brielse tijd is ze erbij betrokken
geweest - meer dan 40 jaar, misschien wel meer dan 45 jaar! Generaties
kinderen zijn opgegroeid met haar prachtig vertelde verhalen en creatieve
knutsels. We zijn haar heel dankbaar voor alles en zullen haar erg missen.

Voor wie is de beste plek? (Verschillende verzen uit Lucas 14)
Jezus eet bij een farizeeër
Op een dag ging Jezus naar het huis van
een belangrijke farizeeër (een wetsgeleerde;
die zou je nu hoogleraar noemen). Jezus
was daar uitgenodigd voor een maaltijd.
Het was sabbat en iedereen lette goed op
Jezus om te zien of hij niet iets deed wat
niet mocht op sabbat.

’s middags of ’s avonds bij jou te komen
eten. Vraag dan niet je vrienden, je familie
of je rijke buren. Want dan krijg je ook een
uitnodiging om bij hen te komen eten. En
zo krijg je iets terug voor je moeite.
Als je mensen thuis uitnodigt, vraag dan
arme mensen, zwervers en bedelaars. Het
echte geluk is dan voor jou. Want die
mensen kunnen niets voor jou terugdoen.
Daarom zal God je belonen, op de dag dat
goede mensen opstaan uit de dood.’

Wie is er welkom
op het feest?
Het voorbeeld van het feest

Nodig arme mensen uit
Jezus zei tegen de man die hem uitgenodigd had: ‘Stel dat je mensen uitnodigt om

Eén van de gasten hoorde wat Jezus zei.
Die man zei: ‘Het echte geluk is voor de
mensen die feest zullen vieren in Gods
nieuwe wereld.’ Jezus antwoordde met een
voorbeeld.
Hij zei: ‘Een man geeft een groot feest en
nodigt veel mensen uit. Op de dag van het
feest stuurt hij zijn knecht naar de gasten

Frambozentaart
Als het feest is, bakken veel mensen
een taart. Bak zelf ook een feestelijke
frambozentaart. Je hebt nodig: 8
vellen bladerdeeg; een ei; 2 eetlepels
suiker; 5 eetlepels frambozenjam;
600 gram frambozen; 300 gram
mascarpone; 3 eetlepels lemoncurd;
een citroen voor het sap en de geraspte schil; poedersuiker.
Plak de ontdooide vellen bladerdeeg
aan elkaar tot één grote plak. Leg
bakpapier op een bakplaat en leg het
deeg erop. Vouw de randen van het
deeg ongeveer 1,5 centimeter naar
binnen zodat je een opstaand randje
krijgt. Prik met een vork gaatjes in
de bodem, bestrijk de bodem met het
geklopte ei en strooi er twee eetlepels suiker overheen. Bak de bodem
in een voorverwarmde oven op 180

graden in ongeveer twintig minuten
totdat hij er goudbruin en krokant
uitziet. Laat de bodem afkoelen.
Doe de frambozenjam en twee
eetlepels citroensap in een pan en
verwarm het en zeef het mengsel.
Als het te dik is, doe er dan wat
heet water bij. Doe de mascarpone,
de lemoncurd en de rest van het
citroensap met de geraspte schil van
de citroen bij elkaar en roer het glad.
Smeer het roommengsel over de
bodem.
Doe de frambozen op het mengsel
en giet de gezeefde jam eroverheen.
Laat de taart in de koelkast opstijven. Strooi er voor het opdienen wat
poedersuiker overheen. Wat zul je
samen smullen van deze heerlijke
taart.

met het bericht: ‘Kom naar mijn feest, alles
staat klaar.’ Maar de gasten zeggen één
voor één: ‘Het spijt me, ik kan niet komen.’
De eerste zegt: ‘Ik heb net een stuk land
gekocht dat ik nu echt moet gaan bekijken.
Zeg tegen je heer dat het me spijt.’ Een
ander zegt: ‘Ik heb tien koeien gekocht
en ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen je
heer dat het me spijt.’ En weer een ander
zegt: ‘Ik kan niet komen, want ik ben net
getrouwd.’
De knecht komt terug en vertelt alles aan
zijn heer. Die wordt kwaad en zegt tegen
zijn knecht: ‘Ga direct de stad in. Haal de
arme mensen, zwervers en bedelaars van
de straat en breng ze hier.’
Als de knecht weer terugkomt, zegt hij:
‘Heer, ik heb gedaan wat u vroeg, maar
er zijn nog steeds lege plaatsen.’ De heer
antwoordt: ‘Ga dan naar de wegen buiten
de stad en haal iedereen op die daar rondloopt. Zorg dat iedereen komt, want mijn
huis moet vol worden. En luister naar mijn
woorden: De gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet meer binnenkomen!”

Drie keer
sorry
De gasten zeggen op het laatste
moment af. Er worden drie excuses
genoemd. Toch zijn het maar smoesjes. Want als de gasten het echt
hadden gewild, hadden ze vast een
oplossing kunnen vinden. Doordat
de gasten afzeggen, beledigen ze de
gastheer. Ook nu vinden veel mensen het niet netjes als je een smoesje
verzint om niet naar een feestje te
hoeven gaan. Maar in de tijd van de
Bijbel vonden de mensen dat nog
veel erger.
Jezus vertelde het verhaal om
duidelijk te maken dat als je bij
de Here God wilt horen je geen
smoesjes moet verzinnen om bij
Hem te horen.

Bron: Samenleesbijbel
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Vandaag
besteld,
vandaag
in huis.



Energieneutraal

Zorgboerderij
Zingeving
Zaalverhuur
Zaalverhuur
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Energieneutraal
Rust & ruimte
Energieneutraal
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NIEUW

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

ϯϮϯϭ>'ƌŝĞůůĞ
ǁǁǁ͘ďŽĞƌĚĞƌŝũŽƉĂĂƌĚĞ͘Ŷů
Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

ŝŶĨŽΛďŽĞƌĚĞƌŝũŽƉĂĂƌĚĞ͘Ŷů

Plus Bos Reede 36 3232
BastionX-Kerkblad:BastionX_Kerkblad
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Oude schoenen?
Gooi ze niet weg!
Schoenen verdienen een tweede leven

Schoen- & sleutelexpert
Vischstraat 9
3231 AV Brielle
www.schoenmakerdeurloo.nl

Beleef het verschil.

plus.nl

John Bos / Reede 36 // Brielle //

Dennis Deurloo
0181 41 59 00
06 234 111 78

Zeg het met
bloemen
Turfkade 19A • 3231 AR Brielle
0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes .com

CZ
Brielle
27-08-2015

Communicatie
met de x-factor...
De communicatiepartner voor groot en klein!

Ontwerp & Dtp I Webdesign I Reclame I Advertentie
Drukwerk I Uitgeverij I Marketing & Strategie
Artwork & illustratie I Tekst & redactie I Fotografie

Nauwe Sloopje 1b
3231 BW Brielle
T 0181 417 111
info@bastionx.nl
www.bastionx.nl
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Gouden bruidspaar Willemijn en Siem Kon
Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een
goede boodschap brengen (Romeinen 10:15)
Dit was de tekst die Siem en Willemijn meekregen bij hun huwelijksbevestiging op
6 augustus 1969.
En ook nu, bij de viering van hun gouden
huwelijk, las Willemijn deze tekst voor aan
de 130 mensen die aanwezig waren op het
feest in het paviljoen Zoet of Zout. Het is een
tekst die bij het bruidspaar past. Omringd
door zo veel mensen zijn ze dankbaar voor de
mensen die ze op hun levensweg hebben ontmoet en die hen zijn gevolgd. Ze hebben de
tekst zelf ook altijd in praktijk gebracht. Hun
voeten gingen altijd naar velerlei activiteiten
waar ze als vrijwilliger bij betrokken waren,
want ze zijn mensen-mensen. Altijd helpen
als het kan.
Er kan altijd een beroep gedaan worden
op Siem, onder andere bij Welzijn Ouderen
Brielle. Hij doet daar onderhoud in de tuintjes
van de oudere medemens die nog zelfstandig
woont en hij rijdt voor de Zomertour. Daarbij
is hij een geliefde chauffeur, want op de
terugweg rijdt hij over de binnendoor weggetjes waar de ouderen nooit meer komen. En
als er voor andere activiteiten gereden moet
worden, is Siem ook oproepbaar.
Willemijn is voorzitter van de Zonnebloem en
als zodanig ook altijd actief voor de oudere
medemens.
Ook politiek was ze lang actief namens het
CDA in de gemeenteraad en sinds vorig jaar
verricht ze hand-en-spandiensten bij de
Diaconale raad.
Allebei draaien ze op hun beurt mee in de
toeristencommissie van onze kerk. En daar
wordt hun heerlijke jam verkocht waarvan de
opbrengst voor de Sint-Catharijnekerk is.

6 augustus 1969
In het gemeentehuis van Polsbroek werd
het burgerlijk huwelijk voltrokken en in de
Gereformeerde kerk van Waarder werd het
kerkelijk bevestigd.
Willemijn kwam uit Polsbroek en was de
tweede van zes kinderen.
Siem kwam uit een gezin van zeven jongens
en twee meisjes in Waarder. In 1970 heeft
hij samen met zijn broer de varkenshouderij
overgenomen van hun vader. Toen er meer
broers in het bedrijf wilden komen, werd in
1973 een bedrijf in Heenvliet aangekocht en
richtten ze met elkaar een BV op.
De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze

in Waarder en daar werden in 1970 en 1973
hun twee zonen Robert en Geert geboren. In
1974 zijn Siem en Willemijn verhuisd naar
de Drieendijk in Heenvliet om daar samen de
vleesvarkenshouderij te bemannen, daar hebben ze ruim 35 jaar met veel plezier gewerkt
aan een (h)eerlijk verantwoord stuk vlees,
dat voldeed aan de hoogste eisen van dat
moment en export waardig was.
In 1977 kregen ze tot hun vreugde ook nog
een dochter, Petra.
De veehouderij is een bedrijfstak waar weinig
opvolgers voor te vinden zijn en de wet en
regelgeving maakt het er ook niet gemakkelijker op. Zo kwam het moment dat ze in
2009 besloten het bedrijf te beëindigen.
Siem en Willemijn voelen zich gezegende
mensen met hun kinderen en kleinkinderen,
die allemaal op het eiland Voorne-Putten
wonen.
Sinds 2010 wonen ze aan de Voorweg in
Vierpolders en hebben door al hun vrijwilligerswerk al heel veel mensen leren kennen.
Er is ook daar genoeg werk, want hun grote
tuin vraagt dagelijks onderhoud. Dat doen ze
samen.
Naast dit alles fietsen ze graag en bewaren al
veel fijne herinneringen aan de verre reizen
die ze hebben gemaakt, veelal met een agrarisch tintje.
Bij de vele felicitaties die ze al ontvingen,
voegen we ook die van de hele gemeente
Sint-Catharijne te Brielle.
Trudy Morgenstern
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Heerlijk gezond

Voor al uw verse, gebakken, gerookte
vis, haring en kant en klaar gemak.

EPN
Vereniging van Estate Planners
in het Notariaat

Vishandel Schot-Bout,
Turfkade Brielle
0181 415405 / 06 36396415
www.vishandelschotbout.nl

nieuwe thuis!

Dé sleutel tot uw

Ambachtelijk en
vakkundig inlijstwerk

Voor het inlijsten van:
• foto’s
• schilderijen
• borduurwerk
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken
van schilderijen
✓ 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:

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl
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Beroep en ethiek
Peter Bremer

Al bij onze eerste kennismaking zei Peter Bremer - al dertig jaar vaste beiaardier van het carillon in de toren van de Sint-Catharijnekerk
- dat hij net als de rattenvanger van Hamelen wel alle mensen mee zou willen nemen om te luisteren naar de prachtige klanken van het
carillon. Eigenlijk hoefden we toen niet meer te vragen waarom hij het beroep van beiaardier heeft gekozen. We deden het toch.

‘Ik wil een vogeltje zijn dat steeds mooier zingt’
Nog nooit een beiaard gezien
Officieel is Peter ambtenaar van de gemeente Brielle met als functie
stadsbeiaardier. Dat is hij ook in Vught, Culemborg, Zeist, Heusden,
Haastrecht, Son en Breugel en Valkenswaard.
Peter: “Ik was gek op muziek. Op achtjarige leeftijd begon ik met pianoles op de muziekschool in mijn geboorteplaats Vught. Deed tijdens
mijn middelbare school de tweejarige klassieke vooropleiding piano en
ging na het atheneum muziekwetenschappen studeren in Utrecht.
In de zeventiger jaren speelde ik hammondorgel en piano in verschillende popgroepen. Ook speelde ik in een folkgroep als straatmuzikant
tijdens mijn studie. Tijdens een van die optredens werd onze muziek
overstemd door de Utrechtse beiaard. Die gebeurtenis maakte nogal
wat indruk op mij. En toeval of niet, in diezelfde week las ik een
advertentie van de Beiaardschool in Amersfoort. Ik heb me direct
aangemeld terwijl ik nog nooit een beiaard had gezien!
Zes jaar studeerde ik aan de Beiaardschool, een behoorlijk zware en
intensieve tijd. Maar ik kreeg les van de bekende beiaardier Leen
’t Hart, stadsbeiaardier in Delft; ik was gegrepen door de docent en
de beiaard. Nu al 42 jaar het middelpunt van mijn leven.”

Eenzaam beroep
“Het mooiste om te spelen vind ik bewerkte muziek van Mozart en
Bach die zij in de achttiende eeuw componeerden. Hun werk is door
verschillende beiaardiers - ook door mij - bewerkt. Het geeft mij veel
voldoening om die kleine composities te spelen. Ook speel ik graag
Beatles-songs. Gedurende mijn studie muziekwetenschap heb ik mij
verdiept in en ben ik afgestudeerd op manuscripten met beiaardmuziek uit Nederland en België. De dansstukjes hieruit (enige honderden)
vormen mijn belangrijkste bron van speelmuziek. Jammer genoeg is
er weinig bekend over hoe mensen reageren op de klanken van een
carillon. Wel is het zo dat veel mensen graag van allerlei muziek een
beetje horen. Ik denk dat het waarnemen van beiaardmuziek (in plaats
van willekeurig klokkengeluid) een kwestie kan zijn van een soort
bewustzijn dat daar open voor staat. Net zoals de een wel dat mooie
vogeltje spot en de ander er ongezien aan voorbijgaat. Beide vinden in
het publieke domein, gewoon op straat plaats.
Beiaardier zijn is een heel eenzaam beroep. Je zit daar helemaal alleen
hoog boven in de toren. Meestal kom je niemand tegen naar en van
het carillon. Ook weet je niet wat mensen vinden van je spel. Daar
moet je mee leren leven. Ik voel mij bevoordeeld dat ik die mooie
klanken mag laten horen. Ik stel mij zo voor dat mensen in de stad het
carillon horen en even blijven staan om te luisteren. Ik wil spelen als
een vogeltje dat steeds mooier gaat zingen. Ik ga ook elke week naar
boven met de intentie om nog mooier te spelen dan de week ervoor.
Beiaardier zijn is ook een intensief beroep. Niet alleen door het aantal
treden naar en van het carillon, maar ook omdat de fysieke belasting
van je armen en schouders groot is. Na een operatie moest ik revalideren en daardoor heb ik gemerkt dat het plezierig is om met een inmiddels - bekende groep te fitnessen. Ik ben altijd een ‘einzelgänger’
geweest maar heb ontdekt dat sporten een leuk sociaal gebeuren is.

Het is fijn om nu eens andere contacten te hebben en elkaar op te peppen. Ik had mijn hele leven nog nooit gesport maar doe dat inmiddels
een jaar of vijf.’

Als je goed bent voor elkaar kom je vanzelf in de hemel
Ik ben katholiek opgevoed maar heb niets meer met de katholieke
kerk. Het moeten biechten vanaf je achtste vond ik te gek voor woorden. Het hele gedoe van biechten en de paus die voorschreef wat wel
en niet mocht met alle poespas eromheen, met daarbij de grote invloed
van de katholieke kerk in die tijd, stond mij enorm tegen. Wat dat
aangaat heb ik meer met de protestantse kerk. Zo vind ik de psalmen
heel mooi om te spelen. Ook de verhalen uit het nieuwe testament
over Jezus die voordeed hoe je moet leven, spreken mij aan. We zijn
allemaal kinderen van God. Als je dat met onbevangenheid kunt zijn,
dan is dat voor mij de hemel. Als je gecriminaliseerd bent, dan is dat
voor mij de hel. En de bijbel kun je als een soort hulpmiddel gebruiken
om de hemel op aarde te realiseren.”

Ik voel mij gelukkig wanneer …
Dat muziek Peter gelukkig maakt, is meer dan duidelijk en wij mogen
daar elke zaterdagmorgen tussen elf en twaalf van meegenieten als
het carillon klinkt. Maar het eerste dat bij Peter opkomt is: “Als mijn
kleinzoon van drie jaar mij bij binnenkomst begroet en aankijkt met
zijn grote bruine ogen voel ik mij helemaal gelukkig.”
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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, 3227 CC Oudenhoorn
tel.: 0181-469946

www.vakgaragewolters.nl

Molendijk 44 I 3227 CC Oudenhoorn I 0181 469946

www.vakgaragewolters.nl
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Agenda

Augustus

30 Gasthuiskring, Catharina Gasthuis,
Slagveld 37 - 14.30 uur

Bedankt
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en zorghotel kreeg ik bijna dagelijks mooie kaarten
met goede wensen. Heel bijzonder! Op 21 juli
kreeg ik de bloemen uit de kerk. Een prachtig
boeket met meest gele bloemen. Ik heb er van
genoten. Hartelijk dank voor dit alles.
Ria Deur

September
2	Crea-doe-middag, Zalencentrum,
Langestraat 76 - 13.30 uur
3	Diaconale en Pastorale raad, Sjoel,
Turfkade 16 - 19.45 uur
6	Ommeloopkring , Vlinderhof 4 15.00 uur
8	Startzondag, kerk - 10.00 uur
9	Crea-doe-middag, Zalencentrum 13.30 uur
9	Kerkrentmeesters, consistorie 19.45 uur
11 Zingen in het Gasthuis - 14.30 uur
12 Moderamen, consistorie - 19.45 uur
12	Alles wat ademt, hoofdingang kerk 20.00 uur
16	Crea-doe-middag, Zalencentrum 13.30 uur
18	Afscheidsreceptie ds. Tineke Flim, kerk
16.00 - 18.00 uur
19 Kerkenraad, Sjoel - 19.45 uur
23	Crea-doe-middag, Zalencentrum 13.30 uur
27 Gasthuiskring -14.30 uur
30	Crea-doe-middag, Zalencentrum 13.30 uur

Oktober
3	Diaconale en Pastorale raad,
Sjoel - 19.45 uur
4	Ommeloopkring , Vlinderhof 4 15.00 uur
7	Crea-doe-middag, Zalencentrum 13.30 uur
7	Kerkrentmeesters, consistorie 19.45 uur
8 Leerhuis, Sjoel - 14.00 uur
9 Zingen in het Gasthuis - 14.30 uur
10 Moderamen, consistorie - 19.45 uur
10 Alles wat ademt, kerk - 20.00 uur
12 Sportieve activiteit jeugd
17 Kerkenraad, Sjoel - 19.45 uur

Agenda PCOB
De agenda van de PCOB Brielle ziet er voor
de komende maanden als volgt uit:
24 september	Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij
15 oktober
Sportieve geheugentraining

Graag wil ik u allen, heel hartelijk bedanken
voor de bloemen, die ik mocht ontvangen
voor mijn 87ste verjaardag. Ik geniet er nog
iedere dag van. Nogmaals mijn dank.
Frouwk Hoeksema-Sissing

Concert Oekraïens
koor Dzvinochok
Concert Oekraïens jongenskoor Dzvinochok
uit Kiev met de Sint-Catharijne Cantorij
Op uitnodiging van Carla Gevers, lid van de
cantorij van de Sint-Catharijnekerk, verzorgt
het Oekraïens jongenskoor Dzvinochok uit
Kiev op dinsdagavond 29 oktober aanstaande
een optreden in de Sint-Catharijnekerk.
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is
open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bij
de uitgang is er een collecte.
Het Oekraïens jongenskoor staat onder leiding van Ruben Tolmachov, cantor van de
Sint-Catharijne Cantorij is Rinus Verhage.
Het jongenskoor en de cantorij zingen
gezamenlijk onder andere het Oekraïens
Onze Vader en het Panis Angelicus van
César Franck.
Een voorproefje is te zien en te horen via
http://www.dzvinochok.nl/dzvinochok/
dzvinochok-op-youtube
Zingt u graag? Lijkt het u leuk om mee te
zingen met de cantorij van de Sint-Catharijnekerk? Kom gewoon een keer langs om te
kijken. Dat kan elke dinsdagavond van
20.00-22.00 uur in de Sint-Catharijnekerk.
Heeft u vragen neem dan contact op met
Tine Wolters, telefoon 0181-415774 of via
e-mail: jcwolters@kpnmail.nl.

Inleveren kopij
voor kerkblad

Kopij inleveren uiterlijk 27 september. (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 10 oktober. Voor foto’s kunt u
contact opnemen met Joost de Koning,
telefoon (0181) 416043.

Redactie
mevr. J. Klein-Verheij, mevr. G. Morgenstern,
mevr. T.C. Wolters-Lobs, Voorstraat 164,
tel. 415774.
De eindredactie valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De redactie
behoudt zich het recht voor aangeleverde
kopij in te korten of niet te plaatsen.
Kopijadres: onskerkblad@catharijnekerk.nl
Website: www.catharijnekerk.nl
Fotograaf kerkelijke activiteiten
J. de Koning, tel. 416043
Verspreiding kerkblad
mevr. M. van Rij, tel. 416714
Verschijnt negen keer per jaar;
abonnement 15 euro overmaken op
rekening NL35 INGB 0004 3205 46
Protestantse Gemeente te Brielle
Sint-Catharijnekerk
Sint Catharijnehof 1, 3231 XS, tel. 412232
mevr. ds. C. Flim, Dorpsstraat 21,
3223 BG Hellevoetsluis,
tel. 337247, t.flim@catharijnekerk.nl
dhr. ds. H. Doornbos, tel. 219886
Koekoekslaan 1, 3233 BG Oostvoorne
doornbosbaaima@hetnet.nl
Kerkenraad
dhr. R. Koopmans, tel. 06 40968831
(voorzitter)
dhr. W. Delwel (scriba)
Oever 77, 3232 GN Brielle, tel. 462105
onzescriba@catharijnekerk.nl
Kerkelijk bureau
Zalencentrum, Langestraat 76,
3231 VJ Brielle, tel. 415249
kerkelijkbureau@catharijnekerk.nl
Iedere eerste dinsdag van de maand
van 19.00-21.00 uur
mevr. I. Prins-Nowee, tel. 418666
Kerkrentmeester
penningmeester@catharijnekerk.nl
bankrek. NL35 INGB 0004 3205 46
Diaconale raad
mevr. M. Groeneveld-Prins, penningmeester
bankrek. NL32 RABO 0365 4804 44
Koster kerk
mevr. I. van Veen-Appelmelk,
tel. 06-34690662
koster@catharijnekerk.nl
Verhuur kerk en Zalencentrum
dhr. T.A. Klein, tel. 314982
verhuur@catharijnekerk.nl
Zalencentrum
Langestraat 76, tel. 415249
mevr. M. Vegter-Snoep, tel. 472829
(conciërge)
Kerktelefoon
dhr. C. de Bruin, tel. 414571
Vervoer naar de kerk
dhr. L. van Geest, tel. 414219
Rommelmarkt
Coppelstockstraat 6a
dhr. J. Stolk, tel. 413809
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Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!
• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten
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

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

www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

maandagochtend gesloten

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

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:
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