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Meditatie 
ds. Eibert Kok

(naar aanleiding van Marcus 9: 4)

Op vrijdag 24 september, vlak voor het ingaan van de laatste 
versoepelingen, was ik in Soesterberg voor een cursusdag van 
de opleiding ‘Kerk naar buiten’. Daar was overal de oproep te 
zien, op deuren, muren en vloeren: ‘Geef elkaar de ruimte’. Dat 
had natuurlijk alles met corona te maken, maar in de overgang 
naar een nieuwe situatie waarin afstand houden niet meer hoeft, 
klonken die woorden mij opeens anders in de oren. Vanuit de 
landelijke kerk klonken dezelfde woorden: ‘Geef elkaar de ruimte’. 
Vraag in de kerkdiensten geen coronatoegangsbewijs, maar 
houd nog wel een beetje afstand tot elkaar. Iedereen moet zich 
op z’n gemak kunnen voelen. Geef elkaar daarom de ruimte.

Maar toen ik op die vrijdag vlak voor de versoepelingen die 
woorden daar zag, moest ik aan iets anders denken, niet zozeer 
aan letterlijk elkaar de ruimte geven, maar aan figuurlijk elkaar 
de ruimte geven. Ook al is de ander anders, ook al denkt hij of 
zij anders, dat is nog geen reden om die ander af te schrijven, de 
nek toe te keren. Dat is wel een tendens in onze samenleving, 
dat we steeds minder geneigd lijken te zijn om de ander de 
ruimte te geven en te gunnen. Polarisatie groeit en wordt ge-
voed. Er wordt geprobeerd strakke scheidslijnen tussen mensen 
en bevolkingsgroepen te trekken: Jij bent anders, jij mag niet 
meedoen, jij hoort er niet bij. Nu ik dit schrijf, is het nog steeds 
niet gelukt een (begin van) een coalitie voor een nieuwe regering 
te vormen. In de politiek lijken sommige kamerleden er een sport 
van te maken om negatief te doen over anderen, om muren 
op te trekken in plaats van bruggen te bouwen. De één sluit de 
ander uit. Jij mag niet meedoen. Jou wil ik er niet bij hebben.

Dan klinkt zo’n oproep ‘Geef elkaar de ruimte’ mij weldadig in de 
oren, niet om afstand te scheppen, maar om elkaar de hand te 
reiken, figuurlijk gesproken, elkaar te waarderen. Zoek construc-
tief naar het goede in de ander. Wees coöperatief. Reik elkaar de 
hand. Dat geldt niet alleen in de politiek en in de samenleving, 
dat geldt ook in de kerk.

Op de goed bezochte Startzondag lazen we in de kerk uit Marcus 
9. Daar gaat het over het criterium bij de vraag wie er niet en wie 
er wel bij hoort. Het begint met een hele nauwe blik. Iemand 
is actief in Jezus’ naam. Die persoon doet met succes goede 
dingen, maar hij hoort niet bij de club. Een van Jezus’ leerlingen 
vraagt dan aan Jezus om daar iets tegen te doen. Verbied dat! 
Jezus is het niet eens met dit selectiecriterium van zijn volgelin-
gen. Hij zegt iets in de trant van: Kijk naar de daden, kijk naar wat 
er gebeurt, kijk naar wat het aan goeds uitwerkt.

Dan zitten we precies op het punt waar het om zou moeten 
gaan. Niet de vraag of iemand wel of niet bij mijn club hoort, bij 
de kerk hoort, is van belang, maar de vraag of iemand wel of niet 
‘in de naam van Jezus’ handelt en leeft. Met andere woorden: 
de vraag is niet wie er wel of niet bij horen, maar waar wordt 
Gods wil gedaan, waar wordt het goede gedaan? Waar ervaren 
mensen ruimte, rechtvaardigheid, vrede, vrijheid, liefde? Wie 
zo bezig is, herstellend, helend, in daden van vrede en genade 
is een bondgenoot in de strijd tegen wat mensen bezet houdt 
en bezeten maakt. Dat zijn medestanders. Jezus zegt: “Wie niet 
tegen ons is, is voor ons.”

Eerlijk is eerlijk, ergens anders zegt Jezus ook: “Wie niet voor mij 
is, die is tegen mij.” Dat klinkt afgrenzend. Hier zegt Jezus: Wie 
niet tegen ons is, is voor ons. Dat geeft ruimte. Ik zou met die ro-
yaliteit naar elkaar en naar de wereld om me heen willen kijken.

Geef elkaar de ruimte

Voorpagina
Op de voorpagina een foto van het stiltecentrum waar het licht soms zo mooi naar binnen valt. 

In deze ruimte geven we mensen de gelegenheid voor een moment van bezinning en kan een 

gebedsintentie worden geschreven.
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Gedichten en gebeden

Uit het 
liedboek

Licht
God zei: ’Er moet licht komen’ en er was 
licht. God zag dat het licht goed was en 
hij scheidde het licht van de duisternis; 
het licht noemde hij dag, de duisternis 
noemde hij nacht’ (Genesis 1). Zo ont-
stond het ritme van dag en nacht. 
Licht hebben we nodig om te groeien. De 
gewassen in de kassen worden niet voor 
niks in de winter fel verlicht. Ook mensen 
en de meeste dieren gedijen niet in het 
donker. We hebben licht nodig om elkaar 
te kunnen zien. We worden actief als het 
licht van de dag aanbreekt.
Eind oktober hebben we weer de wis-
seling van zomer- en wintertijd. Van dat 
uur verschuiven raken veel mensen in de 
war. Het is toch opmerkelijk dat we last 
hebben van een uur meer of minder aan 
daglicht.
Op zondagmorgen geniet ik als de zon de 
kerk in schijnt en tijdens de dienst steeds 
iemand anders even in het zonnetje zet. 
In de Bijbel staat het licht voor het goede 
en het donker voor het kwaad. In de peri-
ode naar de kerst zingen we over het Licht 
dat komen zal. En dan klinkt het met Kerst: 
‘Wie wonen in het diepste donker, zij zul-
len in het zonlicht staan’ (uit lied 482).

Trudy Morgenstern

Goed is de hand
die mij leidt 
uit het donker van de nacht 
naar het licht van de dag.
Goed zijt Gij, God,
onzegbaar goed.
Zegen deze dag en al mijn dagen
Dat ik onderweg ben naar U.

Erik van den Borne

Zoals het licht
ons elke morgen 
nieuw verschijnt,
ons wekt 
en koestert 
met zijn stralen, -
Wek Gij God, 
zo ook mij!

Zoals de zon 
geen dag 
ons in het donker laat,- 
laat mij uw trouw 
ook nu weer dagen!

Schep doorgang 
aan wat zorgen baart, 
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos, 
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht, 
met opgeheven hoofd 
tot U, 
mijn Zon, 
mijn dag, mijn licht!

Sytze de Vries

Het licht begint te wandelen  
door het huis

Het licht begint te wandelen door het 
huis
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

(Dichteres Ida Gerhard: 
Zondagmorgen)

Dit is een van mijn favoriete gedichten uit 
het liedboek. In alle opzichten herken ik er 
de zondagmorgen in. De dag waarop alles 
minder gehaast hoeft. Op de kerkklokken 
na die roepen; in de kerk is de handpalm 
geopend naar het licht. 
Je hoeft de bijbel of het liedboek maar 
open te slaan, beide zijn ‘doordrenkt’ van 
het Licht. In deze Open Venster lezen 
we bijvoorbeeld op de kinderpagina Uit 
de Samenleesbijbel uit Efeziërs 5, Leef 
in het licht. Het gaat erover dat je je niet 

in de war moet laten brengen door wat 
anderen zeggen maar dat we moeten 
leven als kinderen van het licht. Alleen in 
dat licht kunnen goedheid, eerlijkheid en 
trouw groeien. Zo’n tekst kun je meteen 
toepassen op de verwarde tijd waarin we 
nu leven. 
In het liedboek staan ook lichtvoetige 
gedichten zoals Bellenblaas (pagina 1293), 
waarvan je bij het lezen alleen al heel 
vrolijk wordt. 

Jeannette Klein

Op pagina 3 van ons kerkblad hebben we sinds het verschijnen 
van het nieuwe liedboek in 2013 een gemeentelid aan het woord 
gelaten over hun favoriete lied uit het liedboek. Vanaf nu willen 
we aandacht geven aan de gedichten en gebeden uit het lied-
boek. We hopen dat ook weer met uw medewerking te doen. De 
redactie heeft de eerste keer voor haar rekening genomen om te 

ervaren hoe dat is en wat we van mensen vragen. Dat kan heel 
persoonlijk zijn en daarmee geef je iets van jezelf prijs. We gaan 
uit van een onderwerp. Deze keer is dat ‘Licht’. Volgende keer is 
het thema ‘Voleinding’. 

Van de redactie

Vernieuwde rubriek
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Kerkkronkel 
Willemijn Kon

’t Is weer voorbij die mooie zomer, kent u dit liedje ook? Maar 
was het een mooie zomer, ik denk het wel. Geen hittegolven, 
geen droogte, dan weer regen dan weer zon, de natuur gedijde 
daar goed onder en daar werden wij weer vrolijk van.
Bloemen die anders geen kans kregen om uitbundig te bloeien 
door de lange droogte, deden nu hun uiterste best.
Alles heeft Zijn tijd, Prediker schrijft daar over in hoofdstuk 3, vers 
12: ‘Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar 
als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom 
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, 
dan is dat een gave Gods.’
Bij deze tekst moet ik denken aan al het (on)kruid wat zich steeds 
weelderig vertoonde. Als wij dachten dat we de niet gewenste 
kruiden verwijderd hadden, waren ze na een regenbui weer 
‘vrolijk’ terug. Maar zoals Prediker ook schrijft, genieten na het 
‘zwoegen’ en daar een ander van mogen laten genieten dat is 
het mooie van de Schepping, het staat nooit stil.
Alles heeft Zijn tijd.
We starten het seizoen met een nieuwe predikant, ds. Eibert 
Kok, hij kijkt uit naar een bruisende kerk waarin jong en ouder 
elkaar mogen ontmoeten, bemoedigen en vreugde mag delen. 
Inmiddels zijn we als Protestantse Gemeente Brielle de verbin-
tenis aangegaan met ds. Eibert Kok. Ook door medewerking van 
de cantorij werd het een prachtige dienst.
En het lied: Dank, dank nu allen God, met hart en mond en 
handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van 
kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en 
trouwe liefde bood. 
Toen we dit lied aan het einde van de dienst voluit met elkaar 
zongen, brak de zon door.
Jammer genoeg konden we op 5 september nog geen koffie 
drinken met elkaar, maar ... alles heeft zijn tijd.

In veel kerkgemeenschappen in Nederland wordt veel energie 
gestoken in allerlei activiteiten voor de eigen kring van mensen: 
kerkdiensten, gesprekskringen, pastoraat. Daar is niks mis mee, 
maar is het ook niet de opdracht van ons als kerkelijke gemeente 
om van betekenis te zijn voor de mensen en de samenleving 
om ons heen? Als we kijken naar het leven van Jezus dan zien 
we dat zijn missie juist was om zich te richten op de mensen 
‘buiten’, zijn manier van leven was grensoverschrijdend. Er 
gebeurt zeker het een en ander vanuit de kerk dat gericht is op 
‘buiten’, denk bijvoorbeeld aan het werk van de diaconie. Tegelijk 
kunnen we ons afvragen of de balans tussen de energie die we 
in (het in stand houden van) de eigen organisatie steken en de 
energie naar ‘buiten’ wel klopt. In het profiel van de gemeente 
lees ik een verlangen en de ambitie om meer ‘kerk naar buiten’ 
te zijn: ‘Werkplaats van nieuwe aarde. Onder het motto ‘kerk naar 
buiten’ willen wij zichtbaar zijn in houding, gedrag en daad. Wat 
kan en moet er gedaan worden en wat kunnen wij bijdragen aan 
de Brielse samenleving, de regio en de wereld?’
In september ben ik gestart met het Verdiepingsjaar van de op-

leiding ‘Kerk naar buiten’, een nascholing die heel goed aansluit 
bij de ambities van het beleidsplan. Eén van de onderdelen van 
het verdiepingsjaar is een experiment in de eigen gemeente, 
een beperkte activiteit waarin we als kerk ‘naar buiten’ gaan. De 
bedoeling is dat ik dat niet alleen doe, maar samen met een klein 
groepje mensen uit de kring van de gemeente. Dit experiment 
kan een eenmalige activiteit zijn, een serie ontmoetingen, een 
nieuwe uitvoering van een al bestaande traditie, of nog weer 
wat anders. Het is primair bedoeld als oefening in kerk naar 
buiten zijn. Een kans om te ontdekken en van te leren. Omdat 
ik nog helemaal nieuw en onbekend ben in de Brielse kerkge-
meenschap en nog niet weet wie ik daarvoor zou willen bena-
deren, zet ik deze vraag maar in het kerkblad: wie heeft ook dat 
verlangen om meer kerk naar buiten te zijn en wil misschien wel 
meedoen om een (klein) experiment te bedenken en op te zet-
ten? Laat het me weten. Dan kunnen we een keer verder praten 
of het misschien wat voor je is. Ik ben benieuwd!

ds. Eibert Kok

Alles heeft Zijn tijd
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Van de 
Diaconie

Dank
Inzamelingen ten gunste van de Diaconie.
De diaconie is zeer blij met de royale 
inzameling voor diverse doelen aan de 
uitgang van de Eredienst alsook uw over-
making per bank. 
Wij zijn onder de indruk van uw ruim-
hartigheid, waarvoor onze hartelijke 
dank, niet in de laatste plaats namens de 
doelen.

Toelichting bij collecten
Wanneer u één van de beoogde collec-
tedoelen in het bijzonder wilt steunen, 
kunt u een storting doen op bankrekening 
NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Brielle, onder 
vermelding van het specifieke doel van 
uw keuze.

3 oktober
In deze dienst van Schrift en Tafel col-
lecteren we voor het werelddiaconaat. 
De noordelijke provincies van Kameroen 
liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus 
warm en droog en door de klimaatver-
andering wordt het er niet beter op. De 
woestijn rukt op en verdrijft boerenfami-
lies van hun grond. Veel dorpsbewoners, 
zowel moslims als christenen, leven onder 
de armoedegrens. Onder leiding van de 
kerk trekken zij samen op in een project 
dat gericht is op duurzame landbouw. Dit 
zorgt niet alleen voor meer voedselze-
kerheid, maar ook voor een vreedzame 
samenleving. De Lutherse Broederkerk 
werkt met alle inwoners van dit gebied 
aan een duurzame en stabiele toekomst. 
Met een landbouwprogramma werkt ze 
aan voedselzekerheid. Daarnaast worden 
predikanten opgeleid om te werken aan 
een stabiele samenleving waarin verschil-

lende religies in vrede samenleven. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/
kameroen

10 oktober
In deze Eredienst collecteert de Diaconie 
voor de Brielse Voedselbank. Wekelijks 
op vrijdagochtend worden ongeveer 35 
voedselpakketten uitgedeeld. Voedselbank 
Brielle heeft cliënten uit de gemeente 
Brielle en Westvoorne. Stichting Voedsel-
bank Brielle is afhankelijk van giften. Het 
geld wordt gebruikt om het basispakket, 
dat uit Spijkenisse wordt geleverd, te 
betalen. Het basispakket wordt in Brielle 
aangevuld met versproducten en toiletar-
tikelen.
Onze collecte is een belangrijke gift 
om dit werk in onze gemeente voort te 
zetten.

Inzameling van 17, 24 en 31 oktober
Tijdens deze zondagen wordt er gecol-
lecteerd voor algemene doelen van de 

Diaconie. Dat kunnen diverse doelen zijn, 
zoals aanvragen in nood of bijdragen aan 
groepen en instellingen met goede en/of 
acute doelen.

7 november
Deze zondag collecteert de Diaconie 
samen met Kerk in Actie voor de Najaars-
zendingsweek die in het teken staat van 
Sterke en weerbare vrouwen in Guate-
mala. Veel vrouwen in Guatemala hebben 
dagelijks te maken met discriminatie en 
huiselijk geweld. Een vrouwencentrum 
voor pastorale studies, waar Kerk in Actie 
mee samenwerkt, vindt dat dit moet 
stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Het centrum biedt 
vrouwen een theologische opleiding 
waarna ze actief kunnen worden in kerk 
of samenleving. Dit geeft hun zelfver-
trouwen en eigenwaarde. Het centrum 
helpt de vrouwen ook als ze juridische of 
medische hulp nodig hebben na huiselijk 
geweld.

Op dinsdag 2 november, Allerzielen, is 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 diege-
ne die er niet meer is.
Voor iedereen, gelovigen en niet-gelovigen stelt de Protestantse 
Gemeente Brielle de Sint-Catharijnekerk open om stil te staan 
bij hen die ons ontvielen. De kerk is geopend van 14.00 tot 19.00 
uur. U kunt een kaarsje branden of gewoon stil zijn.
Voor wie steekt u een kaarsje op?

Pastorale en Diaconale raad

Voor wie steekt u een kaarsje op?
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Al jaren vinden de Groot Huisbezoeken plaats in het najaar. Zo 
ook vorig jaar, maar toen moesten we er vanwege de corona-
maatregelen mee stoppen. Voor dit najaar was niet goed in te 
schatten of het wel of niet kon doorgaan. De voorbereidingen 
beginnen immers al in juni. Daarom hebben we er voor gekozen 

om de Groot Huisbezoeken te verplaatsen naar eind januari/be-
gin februari. U krijgt hierover uiteraard tijdig informatie. Wel laten 
we u alvast het thema weten: ‘Van U is de toekomst’ met als lei-
draad een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis.

Herman Bloemhof

Uitstel Groot Huisbezoeken

Met grote dankbaarheid kijken Conny en 
ik terug op de dienst van 29 augustus. 
Het was werkelijk hartverwarmend. Al die 
woorden van dank en waardering, ge-
sproken en gezongen, nog onderstreept 
met een zeer royaal cadeau. Geweldig!
En ook na afloop toen velen persoonlijk 
afscheid kwamen nemen, met daarbij 
hun goede wensen voor de tijd die nu is 
aangebroken.
Ik had me geen mooiere afsluiting van 
mijn werk als predikant kunnen wensen. 
Nou ja, afsluiting...
Ik zal hier en daar nog wel eens voorgaan 
in de kerkdienst, en zeker ook in Brielle. 
Gedurende vijf jaar hebben wij ons steeds 
meer met de Protestantse Gemeente hier 
verbonden gevoeld. Een band die we niet 
zomaar kunnen en willen loslaten. We 
zullen dan ook nog regelmatig als gewo-
ne kerkgangers in jullie midden zijn.
En wat nu verder? Val  je niet in een gat? 
Nee hoor, we hebben nog genoeg te 
doen: Conny met haar textielkunst als 
hobby, en bridgen.

Ikzelf heb de handen vol aan de tuin, 
hoop nog veel door de duinen te lopen, 
mij verder te bekwamen in het biljarten, 
en niet in het minst mee te werken op de 
boekenafdeling in kringloopwinkel ‘Het 
Vervolg’ te Oostvoorne.
Maar ook: blijven studeren, want de vraag 
naar God zal er altijd zijn.

Daar raak ik niet over uitgedacht. Bo-
vendien, aan vragenderwijs geloven valt, 
zoals ik heb gemerkt, veel vreugde te 
ervaren. Het ga jullie goed als gemeente.

Een dankbare groet voor jullie allen,
mede namens Conny,

Harry Doornbos

Een hartverwarmend afscheid

Kerkvervoer
We willen weer starten met het kerkver-
voer. Om dat te kunnen doen is iemand 
nodig die dit coördineert. Vele jaren heeft 
Leen van Geest dat gedaan. Maar hij is er 
mee gestopt. Wij danken Leen voor zijn 
jarenlange inzet en inspanningen in deze.  
Er is dus een nieuwe coördinator nodig. 
Wie deze taak op wil pakken (en wij ho-
pen van harte dat er onder u een belang-
stellende hiervoor is): graag een e-mail 
sturen aan: kerkrentmeesters@protestant-
segemeentebrielle.nl.
Wie bij toerbeurt, volgens een roos-
ter-kerkgangers naar de kerk en thuis wil 
brengen, of naar de kerk en terug naar 
huis gereden wil worden: dit graag aan 
ons opgeven via e-mail kerkrentmees-
ters@protestantsegemeentebrielle.nl of 
telefonisch via nummer 0181-414674.

Rommelmarkt
Ondanks de late start heeft de rommel-
markt tot nu toe een mooie opbrengst. 
Dankzij onze vrijwilligers die de draad 
opnieuw wisten op te pakken.

Toeristenbezoek
Ook het toeristenbezoek kende de han-
dicap van een late start. Verheugd zijn we 
dat het ook nu weer mogelijk is gebleken 
om de kerk hele dagen voor toeristenbe-
zoek open te houden en niet slechts voor 
een dagdeel. Dit dankzij betrokkenheid en 
inzet van vele vrijwilligers. Het financiële 
resultaat van het toeristenbezoek tot nu 
toe is goed.

Kerkblad
Voor wie in 2021 nog geen 15 euro 
(postabonnees 30 euro in verband met 

portokosten) als jaarbijdrage in de kosten 
van het kerkblad Open Venster heeft over-
gemaakt, bij deze het vriendelijke verzoek 
aan u om dat alsnog te doen op bankre-
keningnummer NL35 INGB 0004 3205 
46 ten name van Protestantse gemeente 
Brielle. Graag bij de omschrijving vermel-
den: kerkblad.
Op deze manier zorgen wij er met elkaar 
voor dat het kerkblad (zoveel mogelijk) 
kostendekkend is.

Najaarsactie
Wij zijn bezig met de voorbereidingen 
van de financiële Najaarsactie. 

Gift
Via mevrouw Van der Lugt ontvingen we 
een gift van 20 euro. Dank daarvoor.

Van de 
kerkrentmeesters
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Van de 
kerkenraad

‘Trappen, happen en sappen’
‘Trappen, happen en sappen’
Op donderdagavond 26 augustus heeft de kerkenraad op in-
formele wijze afscheid genomen van de aftredende ambts- en 
taakdragers. Het programma bestond die avond uit een fietstocht 
langs enkele locaties waar het een en ander gegeten en gedron-
ken kon worden.
De kerkenraad, aangevuld met de aankomende ambtsdragers, 
werd ontvangen in De Sjoel waar het voorgerecht al klaarstond. 
Vervolgens vertrok het ‘peloton’ naar Zorgboerderij Op Aarde aan 
de Sleepseweg waar het hoofdgerecht wachtte. Op deze locatie 
werden de scheidende kerkenraadsleden toegesproken en ont-
vingen zij een attentie als blijk van waardering voor hun inzet. 
Het laatste traject voerde naar de Sint-Catharijnekerk waar onder 
het genot van een bescheiden dessert de avond werd afgesloten.

Afscheid en bevestiging  
ambtsdragers

In de dienst van zondag 29 augustus volgde het formele afscheid 
van de aftredende ambts- en taakdragers ten overstaan van de 
gemeente.
Afscheid werd genomen door de heren Dick Boogaard, Leen 
van Geest, Jelle Holwerda, Rienk Koopmans, Tom van der Lugt, 
Ronald van de Vliet, en de dames Annemarie Hordijk, Rita van de 
Polder, Annette Schot, en Kine Schuurman. De heer Ronald van 
de Vliet trad af als ambtsdrager, maar blijft aan in de bediening 
van de Diaconie.
Bevestigd als ouderling werden de heren Klaas Jut, Theun Klein 
en Dirk Wolthaus en mevrouw Jeanette van Dalsem. Klaas Jut 
en Dirk Wolthaus gaan aan de slag als wijkouderling en Jeanette 
van Dalsem als jeugdouderling. Theun Klein wordt 2e scriba van 
de kerkenraad.

Behalve de bovengenoemde kerkenraadsleden nam ook ds. 
Harry Doornbos in de dienst van 29 augustus afscheid van onze 
gemeente.
De heer Rienk Koopmans sprak als voorzitter van de kerkenraad 
lovende woorden over het functioneren van ds. Doornbos in de 
afgelopen jaren.
Een tijdelijke, korte, inzet in het pastoraat, afgesproken in 2016, 
liep uit op een periode van vijf jaar. Ds. Doornbos toonde zich 
in die tijd een betrokken en geïnteresseerde predikant die met 
velen een goede band opbouwde en velen bijstond. Hij heeft 
de gemeente in een moeilijke tijd bij de hand genomen en 

geholpen zichzelf te hervinden. Hiermee is hij van grote waarde 
geweest voor onze kerkgemeenschap.
Ds. Doornbos werd door de voorzitter, namens de gemeente, 
een cadeau ‘onder couvert’ aangeboden om samen met zijn 
echtgenote naar eigen inzicht te besteden.
Na afloop van de dienst zong de gemeente ds. Doornbos nog 
als verrassing een door de heer Willem Meyboom geschreven 
afscheidslied toe.

Bevestiging ds. Eibert Kok
In de dienst van zondag 5 september is ds. Eibert Kok door ds. 
Harry Doornbos bevestigd als de nieuwe predikant van onze 
gemeente.
In deze feestelijke dienst met medewerking van de cantorij, 
beklom ds. Kok voor de eerste keer de kansel in de Sint-Catha-
rijnekerk. Het thema van zijn intredepreek was “Hoe kom je voor 
de dag?”
De heer Rienk Koopmans sprak namens de gemeente een woord 
van welkom en overhandigde ds. Kok een huiskaars als wel-
komstcadeau.
De intrede van ds. Kok betekende tevens het officiële einde van 
de beroepingscommissie. De aanwezige leden werden toege-
sproken door de heer Koopmans. Hij prees de zorgvuldige en 
integere manier waarop de commissie haar werk verrichtte. Als 
blijk van waardering ontvingen de leden elk een bos bloemen.

‘Kick off’ kerkenraad
Op zaterdag 11 september kwam de kerkenraad voor het eerst bij 
elkaar in de nieuwe samenstelling in verenigingsgebouw Tinte-
stein voor een zogenoemde ‘kick off’ bijeenkomst.
Deze ‘aftrap’ van het nieuwe seizoen werd geleid door mevrouw 
Lydia Roosendaal, deskundige op het gebied van kerkadvies en 
gemeentebegeleiding. Zij zal de kerkenraad de komende tijd 
gaan begeleiden bij de voorgenomen organisatieaanpassing. De 
komende twee jaar worden uitgetrokken om werkende weg tot 
een nieuwe organisatie te komen.
De belangrijkste doelen van de bijeenkomst waren: ‘teambuil-
ding en werken als team’ en ‘verkennen van de nieuwe organi-
satie’. Het was een vruchtbare bijeenkomst die de kerkenraad het 
nodige vertrouwen in de toekomst heeft gegeven.
Dinsdag 14 september vergaderde de kerkenraad voor de eerste 
keer in het nieuwe seizoen.
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Op zondag 5 september werd ik in een 
feestelijke kerkdienst verbonden aan de 
Protestantse Gemeente Brielle. Dat was 
mooi en indrukwekkend. Mooi om de 
handen opgelegd te krijgen van collega 
Harry Doornbos met een zegen. Vanuit 
die kracht en inspiratiebron mag het werk 
in de kerk gedaan worden, door mij en 
door iedereen. Mooi om zo weer bepaald 
te worden bij de Bron waaruit wij leven. 
Mooi om met zoveel mensen samen te 
zijn. Mooi om samen te zingen, muziek 
te maken, de cantorij weer te horen (ze 
waren dit keer niet te zien :). En hartver-
warmend al die goede woorden die bij 
de begroeting na de dienst ons werden 
toevertrouwd. Een mooie start! De kerk-
gemeenschap kwam goed voor de dag.

Hoe kom je voor de dag? Dat was de 
vraag die ik aan mezelf en aan de kerk-
gemeenschap stelde op 5 september. 
Hoe komt de stad Brielle voor de dag? 
En hoe komt de kerkelijke gemeente van 
de Catharijnekerk voor de dag? Bruisend 
Brielle was toen net geweest, nog niet zo 
bruisend als andere jaren, maar het begint 
weer te borrelen en te bruisen. Ik hoop 
dat er ook in de kerkgemeenschap na alle 
coronabeperkingen weer meer leven in 
de brouwerij komt.

Beleidsplan
In het mooi geformuleerde beleidsplan 
dat mij naar Brielle lokte wordt de kracht 
van de kerkelijke gemeente genoemd: 
‘Een levendige, veelkleurige gemeente… 
grote betrokkenheid… vele enthousi-
aste vrijwilligers… een rijke traditie op 

het gebied van de kerkmuziek.’ Ook de 
zorgen die er zijn: ‘teruglopend ledental 
en kerkbezoek… voortzettende vergrij-
zing, ondervertegenwoordiging van 
de (jongere) leeftijdsgroepen…’ Maar 
daarmee is niet alles gezegd. Als we terug 
gaan naar de Bron, weten we weer dat 
het van daaruit wil borrelen en bruisen. 
In de Bijbel gaat het over het bevrijdend 
spreken en handelen van God. Daar ligt 
voor ons als kerk en voor ons als men-
sen dé grote inspiratiebron. ‘Mozes en de 
Profeten hebben daarvan getuigd, Jezus 
heeft dit in navolging van hen verwoord 
en belichaamd. De kerk is geroepen om 
in navolging van Jezus dit bevrijdend 
spreken en handelen hoorbaar en zicht-
baar te maken in de wereld. Een spreken 
en handelen waarin getuigd wordt van 
ons geloof in de komende ‘nieuwe aarde.’ 
Prachtig!

Voorpost
Dat is de energiebron die ons leven doet 
bruisen, die stroomt vanuit het verleden, 
die ons nu in beweging zet, en die dat 
doet in het perspectief van de komende 
nieuwe aarde. Ondanks alles wat er tegen 
spreekt, ondanks alle narigheid die we in 
de wereld om ons heen zien, houden we 
dat visioen hoog, houden we die droom 
levend van een wereld van vrede en vrij-
heid. De opdracht is daaraan te werken, 
dat handen en voeten te geven. De kerke-
lijke gemeente als voorpost van nieuwe 
aarde. Want: Van U is de toekomst. Die 
toekomst bepaalt mede hoe wij nu in het 
leven staan.
Allerlei mooie plannetjes zijn er: een dia-

conaal inloophuis, een diaconaal werker, 
een pioniersplek. Experimenteren, reorga-
niseren, het hoort er allemaal bij.
Ik ben benieuwd. Ik kijk er naar uit om 
daar samen met jullie als gemeente aan 
te werken, gevoed vanuit de Bron.

Niet meer pendelen
Deze eerste weken dwaal ik wat rond in 
Brielle. Letterlijk en figuurlijk moet ik mijn 
weg vinden. Soms werk ik vanuit de Sjoel, 
soms vanuit mijn oude huis in Naaldwijk, 
soms vanuit het nieuwe huis in Brielle. Ik 
kijk uit naar het moment dat we gaan ver-
huizen. Dat zal in de herfstvakantie zijn. 
Niet meer hoeven pendelen tussen drie 
punten zal meer rust geven, denk ik.
Ik ben begonnen met kennismaken, ken-
nismaken met mensen in het pastoraat, 
kennismaken met mensen die op cruciale 
plekken zitten of gezeten hebben in het 
kerkenwerk. Ik hoop zo langzaam maar 
zeker steeds meer ingewijd en vertrouwd 
te raken met de kerkelijke situatie in 
Brielle. Ik kijk uit naar de groothuisbezoe-
ken om ook op die manier met mensen 
kennis te maken. Ik had gehoopt dat die 
in het najaar zouden zijn, maar door de 
omstandigheden zijn die verplaatst naar 
na de jaarwisseling. En u mag mij altijd 
bellen, appen of mailen voor een afspraak.
Ik ben aan het kijken welke activiteiten 
ik kan oppakken. Harry Doornbos deed 
bijvoorbeeld het Leerhuis. Daar komt 
zeker een vervolg op. Maar niet alleen 
oude, ook nieuwe dingen moeten we met 
elkaar oppakken. Zodat het weer heerlijk 
kan borrelen en bruisen in Brielle!

ds. Eibert Kok

Bruisend Brielle

Intrede ds. Eibert Kok: ‘Hoe kom je voor de dag?’
Ds. Eibert Kok deed in de dienst van zondag 5 september intrede 
in zijn nieuwe gemeente. In zijn overdenking stond hij stil bij de 

vraag ‘Hoe kom je voor de dag?’ De algemene indruk was dat 
onze nieuwe dominee de eerste keer goed voor de dag kwam.



Elk (kerkelijk) jaar is één van de drie 
synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus, 
Lucas) de leidraad voor de lezingen op 
zondagmorgen. Sommige gedeeltes uit 
het vierde evangelie (Johannes) komen 
daarbij elk jaar op bepaalde vaste zon-
dagen aan de orde. Dat is de basis van 
het leesrooster. Met daarbij steeds een 
lezing uit het Oude Testament. Na drie 
jaar begint dat rooster dan weer opnieuw. 
Dit kerkelijk jaar is het Marcusevangelie 
het uitgangspunt. Omdat op deze manier 
hele stukken van de Bijbel buiten beeld 

blijven, biedt het rooster af en toe ook een 
alternatief spoor, zodat andere gedeeltes 
uit de Bijbel ook aan de orde kunnen ko-
men. Dit jaar is in mei direct na Pinksteren 
een alternatief spoor gestart dat (met een 
korte onderbreking in de Adventstijd) 
doorloopt tot mei volgend jaar. In dat 
alternatieve spoor wordt het Johannes- 
evangelie van begin tot eind gelezen. 
Dat betekent dat er nu keus is uit twee 
sporen: Het klassieke spoor van Marcus 
en het alternatieve spoor van Johannes. 
Welke het wordt, merkt u vanzelf.

Marcus 10: 17-31 vertelt het verhaal van de 
rijke jonge man die vast zit aan alles wat 
hij heeft.

In Johannes 8: 12-20 getuigt Jezus over 
zichzelf dat hij het licht voor de wereld is.

Leesrooster
(onder voorbehoud)
10 oktober Deuteronomium 15:1-11
 Marcus 10:17-31
17 oktober Jesaja 29: 18-24
 Marcus 10: 32-45
24 oktober Jesaja 59: 9-19
 Marcus 10: 46-52
31 oktober Job 19: 23-27a
 Marcus 12: 18-27
7 november Leviticus 19: 1-2. 9-18
 Marcus 12: 28-34

Onze Vader
Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, 
een wereld met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 

waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

Tekst: Huub Oosterhuis, 
muziek: T. Löwenthal

Bij de 
diensten
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Leidraad 

10 oktober - De rijke jonge man

17 oktober - Twistgesprek

24 oktober - Weer zicht

31 oktober - Blindgeboren

7 november - De goede herder

Aandacht voor kinderen
Ds. Kok las de kinderen voor uit het 
boekje ‘Kikker en de vreemdeling’ van 
Max Velthuijs over een rat die niet geac-
cepteerd werd. Toen het een vriendelijk 
dier bleek te zijn dat klaar stond voor 
anderen, hoorde hij er helemaal bij.

Niet heersen, maar dienen is de bood-
schap van Marcus 10: 32-45. In Johannes 

8: 21-36 zijn er twistgesprekken tussen 
Jezus en zijn omstanders in Jeruzalem.

Sadduceeën geloofden niet in de opstan-
ding. Kan dat wel, opstanding? Die vraag 
staat centraal in Marcus 12: 18-27.

Johannes 9: 1-41 vertelt over een blindge-
boren man.

Wat is van alle geboden het belangrijkste? 
In Marcus 12: 28-34 geeft Jezus antwoord 

op die vraag. In Johannes 10: 1-6 laat 
Jezus zien dat hij de goede herder is. 

De blinde Bartimeüs krijgt weer zicht in 
Marcus 10: 46-52.
In Johannes 8: 37-47 spreekt Jezus de 
bijzondere woorden: ‘Laat wie dorst heeft 

bij mij komen en drinken! “Rivieren van 
levend water zullen stromen uit het hart 
van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’



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

  Collecten

zondag 10 oktober 4e  zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Voedselbank Brielle
ds. Eibert Kok  Onderhoud

17.00 uur  Vesper

zondag 17 oktober 5e  zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 24 oktober 6e  zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 31 oktober 7e  zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 7 november 8e  zondag van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Eibert Kok Kindernevendienst Onderhoud

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

17.00 uur Vesper  

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

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Er zijn veel kinderbijbels in Nederland, 
maar de Prentenbijbel is wel één van de 
meest geliefde. Deze kinderbijbel met 
illustraties van Marijke ten Cate is in tien 
jaar uitgegroeid tot de standaard kinder-
bijbel. En niet alleen in Nederland, deze 
prentenbijbel is in tientallen talen vertaald.
In dit dikke lees- en kijkboek lees je 
verhalen met behulp van korte teksten en 
grote, heldere illustraties met veel details. 
De teksten en illustraties vertellen samen 
hoe de mensen leefden in de tijd van de 
Bijbel. En wat God deed in het leven van 
mensen.  Vanaf de derde druk is de Pren-
tenbijbel aangevuld met extra verhalen en 
illustraties. Sommige bestaande verhalen 
zijn uitgebreid met meer illustraties en de 
teksten zijn hier en daar aangepast. De 
nieuwe editie biedt kinderen en ouders de 
mogelijkheid een breed beeld te krijgen 
van de Bijbelverhalen uit het Oude en 
Nieuwe Testament.
Naast de standaarduitvoering vind je hier 

ook speciale uitvoeringen van de Pren-
tenbijbel. Zoals Jezus leeft, een prachtig 
geschenkboek voor Pasen, en Jezus 
is geboren, een mooi kerstcadeau dat 
kinderen meeneemt in het kerstverhaal. 
Marijke ten Cate maakte ook de illustraties 
voor de Zoekbijbel, een vrolijk zoekboek 
met allerlei extra’s in dezelfde stijl.

Kleur je 
wereld groen

Maak jij je zorgen over het klimaat, 
de plasticsoep in de oceanen en het 
uitsterven van dieren? Dan ben je niet 
de enige! Driekwart van de kinderen in 
Nederland wil dat we beter gaan zorgen 
voor de aarde. Ze vinden, net als jij, dat 
er nog lang niet genoeg gebeurt om de 
opwarming van de aarde en de ver-
nieling van de natuur te stoppen. Maar 
waarom zou je wachten tot volwassenen 
in actie komen? Met dit boek kun je zelf 
aan de slag! In Kleur je wereld groen 
ontdek je hoe mooi God de wereld 
gemaakt heeft, hoe de natuur bedreigd 
wordt en wat grote mensen en kinderen 
daaraan kunnen doen. Een eerlijk boek 
met interessante weetjes, haalbare acties 
en leuke experimenten. Doe mee en 
kleur de wereld groen! O ja, dit boek is 
ook heel geschikt voor vaders en moe-
ders, opa’s en oma’s :) ...
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Marijke ten Cate tekende Prentenbijbel

Fiets rond je bijbel en (her)ontdek een waaier aan inspirerende thema’s, verhalen en 
figuren. Deel wat je raakt en doe opdrachten tegen de klok. Met een portie geluk en een 
vleugje geestkracht verover jij misschien wel de gouden trui en help je jouw bijbelse 
wielerploeg aan de overwinning.
Rondje Bijbel is een gezellig gezelschapsspel voor drie tot zeven bijbelontdekkers vanaf 
zeven jaar. Het opent levendige gesprekken en verbindt spelenderwijs je familie, vrien-
den of vereniging rond de Bijbel.
Meer informatie vind je op debijbel.nl/rondjebijbel 

Rondje Bijbel



Leef in het licht
Laat je niet door slechte en ongelovige 
mensen in de war brengen. Ze spreken 
niet de waarheid. Doe niet met hen mee. 
Want vroeger hoorden jullie bij het don-
ker, maar nu horen jullie bij het licht van 
de Heer. Leef als kinderen van dat licht. 
Want alleen in dat licht kunnen goedheid, 
eerlijkheid en trouw groeien. Probeer dus 
steeds te bedenken wat de Heer van jullie 
vraagt! 
Het gedrag van slechte mensen leidt tot 
niets. Wat zij in het geheim allemaal doen, 
is te erg voor woorden. Doe er niet aan 
mee, maar zeg er juist iets van. Het licht 
van Christus maakt zichtbaar wat goed is 
en wat slecht is. Alleen als dat licht in je 
schijnt, kun je goed leven.
Daarom wordt er bij de doop gezegd: 
‘Kom uit het donker! Sta op uit de dood. 
Dan zal het licht van Christus in je leven 
schijnen.’

Regels voor het gezin
Kinderen jullie geloven in de Heer. En de 
Heer wil dat jullie je ouders gehoorza-
men. Dat is zoals het hoort. Want een van 
de regels van God is: ‘Heb respect voor je 

Regels voor het nieuwe leven (gedeelten uit Efeziërs 5 en 6)

Uit de 
Samenleesbijbel

Respect
Maak zelf een stempel met de R van 
Respect. Snijd een grote aardappel 
doormidden. Teken in spiegelbeeld met 
een stift een grote letter R erop. Snijd de 
aardappel met een scherp mesje rond 
de letter R weg tot ongeveer een halve 
centimeter diep. Pas wel op dat je je niet 
in je vingers snijdt!
Maak de R droog met keukenpapier. Doe 
met een kwast verf op de letter. Nu kun 
je stempelen op papier. Je kunt natuur-
lijk ook stempels maken met andere 
tekens, bijvoorbeeld met een hart.

Strenge vaders
Efeze was in de klassieke oudheid een 
grote haven- en handelsstad aan de 
westkust van Klein-Azië, in wat nu de 
provincie İzmir in Turkije.

In de tijd van het Nieuwe Testament 
was het heel gewoon om de regels om 
samen te leven uit te leggen aan de 
hand van wie er in een huis woonden. 
Verdeeld in ‘groepen’ die met elkaar om 
moesten gaan waren dat mannen en 
vrouwen, ouders en kinderen, en mees-
ters en hun slaven. Ook het noemen 
van alleen de vaders en niet de moeders 
heeft te maken met de gewoontes van 
die tijd. De vaders waren degenen die 
hun kinderen terechtwezen. En ze kon-
den behoorlijk streng zijn!

Zelf doen Weetje
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vader en je moeder.’ Het is de eerste regel 
waarin God ook iets aan mensen belooft: 
‘ Dan zal het goed met je gaan en zul je 
lang leven op aarde.’

Het bijbelboek Efeziërs in het Nieuwe Testament is een (lange) brief van de apostel Paulus (volgeling van Jezus) aan de christenen 
in Efeze. Met deze brief wil hij de gelovigen in Efeze een hart onder de riem steken. Hij vertelt wat al vanaf het begin Gods red-
dingsplan is geweest. Daarna legt hij uit hoe God de mensen heeft gered die in Jezus geloven. Ook vertelt hij hoe de toekomst van 
de gelovigen er uit zal zien. Verder spreekt Paulus over dingen in het dagelijks leven van de gelovigen: huwelijk, gedrag, ouders, 
kinderen en dienaren. Waar het om gaat is dat we respect voor elkaar hebben.

Vaders, wees niet hard voor je kinderen. 
Maar waarschuw ze voor verkeerde din-
gen en leer ze de christelijke regels.
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Op 8 september waren Tini en Peter Berning vijftig jaar ge-
trouwd. Ze vierden dat met een klein gezelschap van familie en 
vrienden in Hellevoetsluis. 

Bijzondere ontmoeting
Ze zijn allebei Amsterdammers. Ze zaten slechts één jaar in 
dezelfde klas op het Lyceum, afdeling Gymnasium. En acht jaar 
later waren ze op hetzelfde moment in de Universiteitsbiblio-
theek waar Tini de naam Peter Berning hoorde noemen. Ze keek 
op en dacht zou dat dezelfde Peter zijn? Hij herkende haar ook 
niet direct maar ze raakten aan de praat en gingen ergens een 
kop koffie drinken. Met Valentijnsdag stuurde Peter haar een 
uitnodiging om te gaan eten bij een bekend Chinees restaurant. 
En zo leerden ze elkaar beter kennen.
In 1971 trouwden ze in Amsterdam in de Engelse kerk aan het 
Begijnhof. (Dat is één van de oudste gebouwen van de stad 
en wordt gebruikt door een Engelssprekende gemeente die 
geassocieerd is aan de Kerk van Schotland en aan de Nederlands 
Hervormde Kerk. Wikipedia)

Samen verder
Ze hadden allebei hun studie afgerond. Tini had rechten ge-
studeerd. Peter Franse taal en letterkunde. Ze kwamen na hun 
trouwdag in Brielle terecht waar Peter in 1970 was benoemd als 
docent aan de RSG. Tini ging werken bij de Raad voor de Kinder-
bescherming in Rotterdam. Altijd was er wel werk voor haar. Ze 
werkte als jurist voor verschillende gemeenten in de omgeving 
als beleidsmedewerker. 
Ze werd gemeenteraadslid en had zitting in de Rijnmondraad en 
het bestuur van het Waterschap ‘De Brielse Dijkring’ en later in 
het Waterschap ‘De Hollandse Delta’ te Ridderkerk. 

Inwoners van Brielle
Als je uit Amsterdam komt is Brielle niet bepaald een plek waar 
je het lang denkt uit te houden, maar in hun eerste huis in 
Zuurland was het fijn wonen met gezellige buren. Zo raakten ze 
thuis in Brielle. En nu zouden ze niet meer weg willen. In 1977 
verhuisden ze naar Meeuwenoord. Daar werd in 1978 hun zoon 
Constantijn geboren en in 1983 hun dochter Valentine.
Het werk van Peter was na schooltijd goed te combineren met 
de schoolgaande kinderen zodat Tini kon blijven werken.
In 1998 moest Peter een open hartoperatie ondergaan die goed 
is verlopen.

Pensioen
Als je gepensioneerd wordt is het wel belangrijk om actief te 
blijven en mensen te blijven ontmoeten. Peter volgde veel 
cursussen aan HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) aan de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het verbreedt je horizon. Hij 
was geïnteresseerd in schilderkunst, geschiedenis, Nederlandse 
en Engelse literatuur, godsdienstwetenschappen et cetera. Door 
de coronapandemie werden de lessen online gegeven. Dat vond 
hij niet prettig en stopte ermee. Verder houdt hij zich bezig met 
een bijzondere hobby waar je veel tijd aan kunt besteden. Hij 
verzamelt schaalmodellen van Italiaanse sportwagens. Via veilin-
gen op internet koopt hij regelmatig een nieuwe auto.
Tini is twee keer per week op de tennisbaan te vinden, bezoekt 
concerten en politieke bijeenkomsten en is juridisch adviseur 
voor de bewonersvereniging Meeuwenoord.
Als vrijwilliger was ze medeoprichter, voorzitter en coördinator 
van Slachtofferhulp want werken met en voor mensen blijft haar 
mooiste bezigheid.
Drie kleinkinderen hebben ze jammer genoeg niet in de buurt 
wonen, want Constantijn en Valentine wonen allebei in het 
midden van het land.
We feliciteren dit actieve bruidspaar namens de hele gemeente 
en wensen hen nog veel jaren samen in goede gezondheid.

Trudy Morgenstern

Gouden bruidspaar 
Tini en Peter Berning
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Op woensdag 13 oktober verschijnt de 
NBV21. Het eerste exemplaar van deze 
vernieuwde bijbelvertaling wordt in de 
Grote Kerk in Den Haag aangeboden aan 
koning Willem-Alexander door directeur 
Rieuwerd Buitenwerf van het Neder-
lands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).
‘De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 
21e eeuw’, aldus Buitenwerf. ‘Daarom zijn 
we vereerd dat onze beschermheer deze 
Bijbel in ontvangst wil nemen. De Bijbel is 

voor veel mensen een boek met een die-
pe betekenis. Het vormt de bron van de 
Joodse en christelijke geloofstradities, en 
is van grote betekenis voor onze cultuur.’ 
De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe 
Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte 
Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de 
NBV21 is de feedback van duizenden be-
trokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe 
inzichten verwerkt. 
Rond de overhandiging is er een geva-

rieerd programma, gepresenteerd door 
Giovanca Ostiana. Onder meer radio-
maker Chris Kijne draagt een gedeelte 
uit de Bijbel voor, er is een terugblik op 
het project en aandacht voor de Bijbel in 
de kunst. Om uitdrukking te geven aan 
het belang van de Bijbel in Nederlandse 
geloofstradities wordt de Bijbel ook uitge-
reikt aan vertegenwoordigers van kerken. 
Het programma is via een livestream te 
volgen en de EO maakt tv-opnamen.

Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst
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M. van den Berg
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Volg ons ook op:

Gratis E-bikes testen

Meer dan 1000m2  fietsplezier onder 1 dak!

Professionele werkplaats

5 dagen per week geopend

Advertentie_A4_Staand.indd   1 18-01-19   13:50

Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

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

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Voorstraat 18
Brielle

0181 - 416 765

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

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

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten
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In het Museum Catharijneconvent te 
Utrecht staat momenteel Maria Magdale-
na centraal. De tentoonstelling is nog te 
zien tot en met 9 januari 2022. 
Een mysterieuze vrouw die nog steeds 
blijft inspireren. Alle topstukken samen 
tonen hoe beeldvorming rond Maria 
Magdalena zich door de eeuwen heen 
ontwikkelt. Was ze nu een vrouw van 
lichte zeden, de apostel der apostelen of 
misschien wel de echtgenote van Jezus? 
Al eeuwenlang laten kunstenaars zich 
inspireren door Maria Magdalena: van 
anonieme middeleeuwse meesters tot 
Marlene Dumas en David LaChapelle. Met 
spectaculaire kunstwerken uit gerenom-
meerde binnen- en buitenlandse musea 
krijgt de mysterieuze Maria Magdalena 
het grootse podium dat ze verdient.  De 
oudste verbeelding die te bewonderen is, 

komt uit de eigen collectie van het muse-
um en dateert uit de late elfde eeuw. Het 
meest recente werk dat op de tentoon-
stelling te zien is, werd eind 2020 geschil-
derd door de Nederlandse kunstenaar 
Helen Verhoeven. Een vrouw met vele 
gezichten. Ontmoet de veelzijdige Maria 
Magdalena via oude bronnen, indrukwek-
kende schilderijen, hedendaagse beel-
dende kunst en populaire cultuur. Ze zalft, 
verleidt, huilt, bidt, verkondigt, bekeert, en 
verricht wonderen. Zo openbaren zich in 
haar vele gedaantes: van kroongetuige tot 
zondares tot feminist. En wat zegt haar 
blik ons? Indringend, peinzend, uitdagend, 
schuldbewust of toch uitnodigend: Maria 
Magdalena is een spiegel van de tijd.
Informatie over de tentoonstelling is te 
vinden op de website van het museum
www.catharijneconvent.nl. 

Een goed gesprek
‘Een goed gesprek’ (voor iedereen zo 
tussen de 20 en 60 jaar)
We bespreken het boek ‘Rebible, Ontdek-
king van vergeten verhalen’ van Inez van 
Oord. De gesprekken die Inez met haar 
broer Jos van Oord heeft over de bijbel-
verhalen en verhalen uit andere tradities 
gaven voldoende gespreksstof om de 
avonden te vullen. Het boek is inmiddels 
bijna uit. Een volgend boek of onderwerp 
bepalen we met elkaar in de loop van het 
seizoen. Je bent van harte welkom op 
maandag 25 oktober, 29 november, 24 
januari en 28 februari. 
Locatie: De Sjoel. Tijdstip: van 20.00 tot 
22.00 uur. Opgeven kan bij Ronald van de 
Vliet, ronaldvandevliet@boerderijopaarde.
nl of bij Rianne Fortuin, rf@pn.nl

Alles wat Ademt 
(op donderdagen)
Plaats: Sint-Catharijnekerk
Tijd: 20.00 - 21.30 uur (hoofdingang)
14 oktober
Allerheiligen - lied 724 - 736
4 november
Geloofsgetuigen - lied 737 - 745

Het Gesprek 
(op woensdagen)
de zes avonden ‘Het Gesprek’ worden 
gehouden in de Sjoel, Turfkade 16 en zij 
beginnen om 20.00 uur met een inloop 
vanaf 19.30 uur. Het doorlopend thema dit 
jaar is Verlichting. Vooraf is er catering.
Het eerste ‘Gesprek’ in het programma is:

13 oktober met ds. Piet Schelling,
theoloog, emeritus predikant te Monster

Het Kam-orgel en de Kerkmuziek 
(op maandagen)
Een serie van vier avonden in de Sint-Ca-
tharijnekerk steeds om 20.15 uur (met 
catering vooraf). De avonden worden 
verzorgd door de organisten van de kerk, 
Marco ’t Hart, Jan Meuleman en Willem 
Chr. Meyboom. Er zijn kortbondige be-
schouwingen door Willem Chr. Meyboom
en bij toerbeurt bespeling van de orgels 
in de kerk door Marco ‘t Hart en Jan 
Meuleman over een aspect van het orgel, 
het orgel in de kerk en kerkmuziek in het 
algemeen. De eerste avond is 18 oktober 
met Marco ’t Hart, ‘historische, technische 
en culturele positie van het orgel’

Vespers in de Sint-Catharijnekerk
De vespers vinden plaats op iedere twee-
de zondag  van de maand om 17.00 uur
in de Sint-Catharijnekerk (behalve juli en 
augustus).
Het zijn Vespers van, door en voor ge-
meenteleden en anderen.
Wanneer u tijdens een Vesper wilt lezen 
of de gebeden wilt uitspreken, kunt zich 
opgegeven bij de kerkmusici.
De volgende Vesper is op 10 oktober, 
17.00 uur. Coördinatie wordt verzorgd 
door Willem Chr. Meyboom.
Wanneer u tijdens een bepaalde Vesper 
wilt deelnemen (als lector bij lezingen en/
of gebeden), kunt u zich opgeven bij:
Marco ’t Hart, 06-53714384
Jan Meuleman, 06-15312932
Willem Chr. Meyboom, 06-53153293.

Maria Magdalena in Museum Catharijneconvent

Winterwerk



nieuwe thuis!
Dé sleutel tot uw

Aangesloten bij:

T:
E:

Rijksstraatweg 36
3237 LR Brielle - Vierpolders
(0181) 41 86 40
info@lobs.nl lobs.nl

✓  Woningaanbod

✓  Huuraanbod

✓  Agrarisch aanbod

✓  Bedrijfsaanbod

✓  Taxaties

V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
i n  h e t  N o t a r i a a t

E P N 

Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR



Kopij inleveren voor 29 oktober. 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. Als u geen e-mail heeft, dan kunt u kopij 
brengen naar mevrouw T.C. Wolters, Voor-
straat 164. Het nieuwe kerkblad komt uit op 
11 november. Voor foto’s neemt u contact 
op met Joost de Koning, (0181) 416043.

De rommelmarkt draait weer op volle 
toeren. De openingstijden zijn: woensdag 
van 9.00 tot 11.30 uur voor het afgeven 
van kleine artikelen. Voor de verkoop van 
13.30 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 
uur. Wij zijn nog naarstig op zoek naar 
een vrijwilliger met verstand van elektro-
nica en geluidsapparatuur.

Jaap Stolk

Voor het nieuwe seizoen zijn dringend 
nieuwe medewerkers nodig aan de Toe-
ristenbalie in de Sint-Catharijnekerk. We 
komen er negen tekort. Heeft u per week 
(of per veertien dagen) drie uurtjes over, 
neem contact op met Ina van Veen, 06-
34690662 of Freek Voskamp, 0181-415968.

Oktober
11  Crea-doe-middag,  Sjoel, Turfkade 16, 

13.30 - 15.30 uur 
13  Het Gesprek, Sjoel, 20.00 - 21.30 uur
14  Alles wat Ademt, Catharijnekerk,  

20.00 - 21.30 uur
18  Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30 - 15.30 uur
18  Het orgel in de kerk, Catharijnekerk, 

20.00 - 21.30 uur 
25  Crea-doe-middag , Sjoel,  

13.30 - 15.30 uur
25  Een goed gesprek, Sjoel,  

20.00 - 22.00 uur
    

November
1  Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30 - 15.30 uur 
2  Allerzielen, kaarsje opsteken, Catharij-

nekerk, 14.00 - 19.00 uur 
4  Alles wat ademt, Catharijnekerk,  

20.00 - 21.30 uur
7 Kindernevendienst
8  Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30 - 15.30 uur
10 Het Gesprek, Sjoel, 20.00 - 21.30 uur

Hartelijk dank voor de prachtige plant. Ik 
was niet thuis, maar bij thuiskomst zag ik 
de prachtige hortensia voor de deur staan. 
Ik was blij verrast, het deed mij erg goed. 
De hortensia zal ik een mooie plaats in de 
tuin geven.

Johan Kamies

Hartelijk dank voor de mooie bloemen 
en kaarten die wij mochten ontvangen 
na het overlijden  van mijn lieve man. Het 
geeft troost.

T. de Vries-de Koe

Hartelijk dank voor het boeket bloemen 
dat ik van de kerk mocht ontvangen na 
mijn verhuizing van het Prinsenkwartier 
naar het vernieuwde Gasthuis aan het 
Slagveld. 

C.A. de Roos-Vermeulen

Ter gelegenheid van onze 55-jarige 
trouwdag op 2 september, werd door Lies 
Schot een prachtig boeket gele rozen bij 
ons gebracht met de felicitaties van de 
PGB. Hartelijk dank daarvoor. 

Nelly en Jan Hut 

Hartelijk bedankt voor de bloemen die 
we mochten ontvangen ter gelegenheid 
van ons 50-jarige huwelijk. En voor de 
reacties en kaarten op ons stukje in het 
kerkblad.

Hans en Klara Reuter

Tijdens dit weekend ontving ik vanwege 
mijn ziekte een prachtig boeket bloemen, 
hartelijk dank daarvoor. 

H. (Herman) W. Koster

Na een val in huis en als gevolg daarvan 
pijn in de onderrug en een zeer slechte 
mobiliteit verblijft mijn vader (de heer J. 
Groenewegen) momenteel in het buurt-
zorgpension in Spijkenisse. Namens hem 
hartelijk dank voor de kaarten die hij heeft 
mogen ontvangen. Deze aandacht doet 
hem goed. Hij was ook blij met de bloe-
men die hij van de kerk gekregen heeft. 
Op het moment van schrijven is het nog 
niet duidelijk of en wanneer mijn vader 
mogelijk weer naar huis kan.

Jacqueline Groenewegen

Het schuift niet zomaar voorbij. Het is om 
dankbaar te zijn weer een jaar aan je hu-
welijksverbintenis te mogen toevoegen. 
Het bloemetje van onze kerkgemeen-
schap gaf er mede een feestelijke tint aan.
Onze dank.

Kees en Corrie Langeveld

PGBrielle
agenda

Bedankt

Inleveren kopij

Rommelmarkt

Hulp hard nodig
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Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis

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

Kijk voor het actuele  aanbod op onze website

Toe aan een andere auto?

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


