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Psalm 145, een loflied met een minpuntje?
In het kerkblad van januari schreef ik over psalm 119 als een
jubelzang, een liefdesalfabet. Het is een lofzang op de Tora als
zijnde een bron van leven, die geluk belooft voor heel de mensheid. En alle letters van het Hebreeuwse alfabet worden achtereenvolgens gebruikt om die ‘rijke schat van wijsheid’ (zoals lied
313 het noemt) te bezingen en aan te prijzen. Daarmee wordt
om zo te zeggen heel onze taalwereld tot een instrument van
vreugde gemaakt.
Dat komt ook prachtig tot uiting in die andere alfabetisch geordende psalm:145, een groots loflied op Gods koningschap. Ik heb
beloofd om ook daarover een keer iets te schrijven. En dan met
name over het ontbreken van een letter, de Hebreeuwse letter
‘noen’, vergelijkbaar met onze letter ‘n’. Waarom is deze weggelaten? Bewust overgeslagen? Of gewoon een klein foutje, slordigheidje? Of stond die letter er eerst wel, maar is die door een of
andere duistere oorzaak zoek geraakt? Eigenlijk ook niet iets om
je druk over te maken? Zó belangrijk zal dat toch niet zijn?
Maar van de rabbijnen heb ik geleerd, dat alles in de bijbeltekst
belangrijk is. Een ruime leegte tussen de woorden in de originele
Hebreeuwse tekst wordt dan niet gezien als bijvoorbeeld simpelweg een spatie te veel, maar als een wellicht veelzeggend signaal. Alsof je even moet wachten met verder lezen. De verteller
houdt bij wijze van spreken even de adem in. Zoals iedereen wel
eens even de adem inhoudt, overmand door angst, twijfel of in
gespannen afwachting. Of je merkt iets vreemds op in de tekst,
dat niet lijkt te kloppen, onlogisch is. Even nadenken nu.
Luisteren naar jezelf in contact met die tekst. Wat mis ik? Wat
roept een woord bij mij op? De Hebreeuwse bijbeltaal is sowieso eigenlijk al een taal vol vragen. Want er staan geen klinkers
in, alleen medeklinkers. Dus is het maar net welke klinkers je
er tussen zet. Met verschillende kleine tekentjes wordt dat dan
aangegeven. Maar dan nog. Het levert verschillende woorden op,
dus ook betekenissen.
Goed, over die letter ‘noen’ nu.
In een commentaar lees ik, dat dit de beginletter is van het
woord ‘nefila”, dat ‘vallen’ betekent. De profeet Amos heeft ooit
gezegd, dat het Huis van Israël zal vallen en niet weer opstaan.
Maar aan het eind van zijn boek profeteert hij dat de Eeuwige ‘de
gevallen hut van David weer zal oprichten. De rabbijnen verklaren deze tegenstrijdigheid vanuit Gods eeuwig durende trouw. Er
is om zo te zeggen altijd een ‘tenzij’. Het hoeft niet te eindigen in
definitieve ondergang. Er is altijd omkeer mogelijk en dan zal de
Eeuwige zich toch weer over ons ontfermen.
In psalm 145 slaat David dus bewust die ‘noen’ over. En hij gaat
verder met de woorden: “Een steun is de Eeuwige voor wie is
gevallen, wie gebukt gaat richt hij op”.
Oftewel: Gods koningschap omspant alles van alef tot tav (begin- en eindletters van het Hebreeuwse alfabet). Heel onze taalen leefwereld van A tot Z staat in het kader van dit koningschap.
Daarin is geen definitief vallen, maar toch weer oprichten.
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Psalm 145 eindigt met de woorden (in onze vertaling):
Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
tot in eeuwigheid.
Daar kun je alleen maar ‘halleluja’ op zeggen.
Met dat woord beginnen en eindigen dan ook de vijf laatste
psalmen.
Psalm 1 tot en met psalm 150 beschrijven en bezingen de
levensweg van wie zich laten leiden door de Tora. Een weg van
geloof, hoop en liefde. Ook van moed en twijfel, van angst en
wanhoop, vallen en opstaan. Soms is er ervaring van goddelijke
nabijheid, niet zelden ook van Gods afwezigheid, zijn zwijgen.
Stilte, leegte.
Nu eens klaagliederen, dan weer protestsongs, uitingen van
woede.
En bij verrassing de blijheid om “wat vrolijk over U geschreven
staat” (Oosterhuis).
Jezus, zo stel ik me voor, heeft het allemaal meebeleefd en meegezongen. Totdat hij bleef steken in psalm 22: “Waarom verlaat
Gij mij?” Toen brak zijn stem.
Straks is het Pasen.
We vieren hoe Jezus zijn stem terug kreeg in het leven van zijn
volgelingen.
En dat ons, om met Barnard te spreken in lied 556, weer een
“lofzang in de mond is gegeven, sinds Gij de weg van ‘t offer zijt
gegaan”.
Nóg klinken de tegenstemmen die het leven gevende, scheppende WOORD willen doen verstommen. Ooit rest enkel nog de
lofzang in psalm 150.
Als alles is voltooid: nieuwe wereld van A tot Z.

Uit het
liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk
Toen ik gevraagd werd om iets te
schrijven voor deze rubriek vond ik dat
hartstikke leuk, maar moest ik wel even
diep nadenken. Ik ben nog jong en in
alle eerlijkheid heb ik, over het algemeen,
eigenlijk vrij weinig met de liedjes uit het
liedboek. Als kind kreeg ik weinig mee
over de liederen die tijdens de dienst
gezongen werden. Want wat precies
het verschil tussen een psalm of gezang
was, wist ik niet en waar het lied over
ging begreep ik vaak ook niet. Voor mij
klonken ze ook allemaal hetzelfde. Ik vond
ze vooral saai en ons prachtige orgel deed
ze voor mijn gevoel zo zwaar en statig
aanvoelen. Nu ik wat ouder ben begrijp
ik beter waar de psalmen en gezangen
over gaan en kan ik de muzikale bijdrage
van deze liederen ook wel waarderen.
Ondanks dat ik me erg weinig liedjes uit
het liedboek kan herinneren, is er eentje
die ik altijd en overal zal herkennen en
die voor mij een speciale betekenis heeft.
Lied 280: De vreugde voert ons naar dit
huis. Geschreven door Sytze de Vries
(1933) en gecomponeerd door Willem
Vogel (1920-2010).
Dit lied is betekenisvol voor mij omdat het
me doet herinneren aan de tijd dat ik als
klein meisje naast mijn vader zat en dit
het enige liedje was dat ik op een gegeven moment kende. Een liedje met een
vrolijke melodie wat ik kon meezingen en
waarvan ik begreep waar het over ging.
Een lied dat me het gevoel gaf (en nu nog

steeds geeft) dat ik echt in het huis van
God was. Ik kan me herinneren dat ik op
dat moment, als klein meisje naast mijn
vader, zingend met de hele gemeente en
vervuld met de liefde van God, echt gelukkig was. En nu, elke keer als ik dit lied

zing, kan ik weer even iets van dat geluk
meepakken.
Het lied vat voor mij samen wat naar de
kerk gaan en deel van de gemeente zijn
betekent. Dit huis, de kerk, is een plek
waar God in gedachten toch net iets
dichterbij is. Een plek waar ik kan bidden
en raad kan vragen aan God of gemeenteleden. Een plek waar ik troost kan
vinden of bieden en waar ik gewoon even
mezelf kan zijn. Een plek waar ik deel ben
van een gemeente die mij altijd vol liefde
ontvangt. Een gemeente waarin ik ben
opgegroeid en waarin ik als mens nog
veel meer wil groeien.
Emma van Duijvenbode

Lied 280 - De vreugde voert ons naar dit huis
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,

waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.
Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd en met Pasen
De Werkgroep liturgische bloemschikking heeft een inspirerende bloemschikking gemaakt voor de vierde zondag in de
Veertigdagentijd met als thema ‘De naakte kleden’ naar Matteus
25, vers 36: ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’. Kleding biedt
bescherming tegen hitte, kou en tegen de blikken van anderen.
Ook vertellen we met kleding iets over wie we zijn en hoe we
ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd,
creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van
wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar
onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.
Kleding verzamelen en kleding delen wordt veel gedaan. Met
kleding bied je waardigheid en warmte. Voor deze schikking zijn
de glazen bekleed met touw. Een dik touw accentueert de open
hartvorm. In de glazen plaatsen we bloesemtakken. Ze vallen
naar elkaar toe zodat er een ‘luchtig geweven kleed’ ontstaat.
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Kerkkronkel
Willemijn Kon

Kerkdienst in de huiskamer
Het is zondagmorgen kwart voor 10, de koffieautomaat ingesteld
voor gebruik. Kopjes en iets lekkers bij de koffie, alles staat klaar.
De iPad wordt geïnstalleerd midden op de tafel, het geluid op
‘niveau’ ingesteld zodat we niets hoeven te missen.
Even de liturgie openen voor de liederen en de eventuele nieuwtjes, die worden gauw genoteerd. Het liedboek binnen handbereik; nou wij zitten er klaar voor.
Gaat dit bij u ook zo? Hoor! De organist is begonnen met het
voorspel, de klanken komen je kamer in en wat een prachtig
beeld van het orgel. Dan komt de kerkenraad en de voorganger
binnen, gauw even het knopje indrukken voor de koffie.
De dienst begint vanuit de Sint-Catharijnekerk in de huiskamer.
Zo gaat dit al weken, bijna gewoon aan het worden, heel eng
wel. Wij zingen niet dat klinkt zo hol maar lezen wel mee.
Als de dominee de kansel bestijgt schenk ik gauw het eerst kopje
koffie in, zodat je geconcentreerd kan luisteren. Je wordt sowieso niet tijdens de preek afgeleid door beelden in de kerk, want
deze blijft bij de kansel. Toch kijk ik tijdens de preek naar buiten
en zie daar God’s werken, een roodborstje eet zijn buikje vol uit
het vogelhuisje, laat daarbij wat voer vallen bewust of onbewust
zodat de merel ook mee kan genieten. Lied 1013 verwoordt dit
zo mooi: ‘Als alle mensen vogels dromen, met witte veren van
satijn of volgeladen appelbomen, zal er dan al vrede zijn?’
Als het amen klinkt schenk ik gauw weer een kopje koffie, nu
met wat lekkers erbij. De collecte wordt benoemd en we gaan in
gebed. Na de zegen is de magie voorbij, een zucht ontsnapt, het
was een fijne dienst maar niemand gezien of gesproken.
Lieve mensen, we houden vol, we mogen uitzien naar betere

Zorgen
Lieve Heer,
Ik strek mijn armen naar U uit
Ze zijn zwaar, gevuld
Met zorgen en problemen
Ik kan ze niet meer dragen
Daarom vraag ik Heer,
wilt U ze van mij overnemen
U zegt ‘Mijn juk is zacht,
Mijn last is licht’
Ik bid dat U me spaart
Aan mij teruggeeft
Wat ik dragen kan
En U wat overblijft bewaart.
Alianna Dijkstra
(uit: Gebeden voor lichte en
donkere dagen)
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tijden waarin wij elkaar weer onbezorgd mogen ontmoeten en
begroeten.
Denk aan psalm 100 vers 4: ‘Want God is overstelpend goed, die
ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk
nieuw geslacht ervaart zijn trouw.’

Gebeden ter bemoediging
In dit gebedenboek vind je bronnen van
bemoediging voor je tocht door het leven. De gebeden zijn vindbaar op thema:
aanbidding, angst, bezorgdheid, dankbaarheid, naderende dood, onrecht, stilte,
twijfel, verwachting, vreugde, wanhoop,
ziekte enz. Het hele leven komt zo aan
bod, met zijn zonnige momenten en
schaduwkanten.
200 gebeden zijn speciaal voor dit boek
geschreven. De rest werd gekozen uit
de christelijke traditie. De selectie van de
gebeden vond plaats met het oog op de
lezer van deze tijd; ze zijn authentiek,
veelkleurig, toepasbaar en inspirerend!
Met gebeden van Alla Avilova, Jan de Bas,
Erik Borgman, Marga Haas, Theo van
den Heuvel, Agnes Hoffschulte, Eline
Hoogenboom, Samuel Lee, Huub
Oosterhuis, Werner Pieterse, Marleen
Schoonderwoerd, Stefan Paas, Rik Torfs,
Philip Troost, Elly Zuiderveld en vele
anderen.

Van de
Diaconie
Toelichting bij de collecten
Als u één van de beoogde collectedoelen
in het bijzonder wilt steunen, vragen we u
een storting te doen op de bankrekening
van de Diaconie: NL32 RABO 0365 4804
44 ten name van Diaconie Protestantse
Gemeente Brielle, onder vermelding van
het collectedoel.

Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft
van hen maakt de middelbare school niet
af en 40 procent van de jongeren tussen
15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie
ondersteunt een organisatie die hen helpt
met huiswerkbegeleiding en persoonlijke
gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren
sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans
maken op een beter leven. Met Pasen (op
4 april) collecteren we voor dit doel. Deze
collecte is onderdeel van de 40dagentijdcampagne 2021. Meer informatie en alle
materialen voor deze campagne vindt u
op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Vrolijkheid
Op 18 april collecteren we voor het
binnenlands diaconaat. Eén op de drie
vluchtelingen die naar Nederland komt is
jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare

ervaringen achter de rug en hun bestaan
in Nederland is meestal ook onzeker.
Met steun van Kerk in Actie organiseert
stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in
asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld
muziek, dans, theater, film en fotografie
wil De Vrolijkheid de talenten van de
jonge bewoners van asielzoekerscentra
tot bloei laten komen en hun veerkracht
versterken.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/
vrolijkheid

Noodhulp voor Libanon en Jordanië

oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de
meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter
moeten laten en leven in grote armoede.
Via een netwerk van kerken in deze regio
ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen
op verschillende manieren, onder andere
met een opleiding of het opzetten van
een eigen bedrijfje. Want afhankelijk zijn
van hulp zonder zelf iets te kunnen doen,
maakt vluchtelingen nóg ongelukkiger.
Op zondag 9 mei collecteren we voor dit
doel.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/
syrischevluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de

Vastenactie: werken aan je toekomst
In het vorige kerkblad (pagina 10) heeft u
uitgebreid kunnen lezen dat de Oecumenische werkgroep ook dit jaar weer meedoet met de landelijke vastenactie. Het
thema is hetzelfde als vorig jaar, ’Werken
aan je toekomst’, en staat in het teken van
onderwijs aan jongeren. Zodat ze een vak
leren en in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.
Omdat er geen mogelijkheid is om te doneren in de kerk, willen we u vragen uw
bijdrage te storten op bankrekening NL32
RABO 0365 4804 44 onder vermelding
van Vastenactie 2021.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens de Oecumenische werkgroep,
Janie Klerk
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Veelkleurig en veelvormig
Mijn beeld van onze gemeente zijn de bladmotieven in de bovenlichten van de
kerkramen. Ze symboliseren al meer dan honderd jaar onze veelkleurige en
veelvormige kerkgemeenschap.Theun Klein

Goud voor Kees en Janie

Janie en Kees Klerk werden verrast met een bloementaartje van de cantorij op hun
50ste huwelijksverjaardag. Een blij, gouden stel. Van harte gefeliciteerd!
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Van de
kerkrentmeesters
Kerk in beeld
Leen van Geest en Ad van Wingerden
hebben samen in de kerk alle voorzieningen getroffen (bekabeling enzovoorts) die
nodig zijn voor de definitieve setting ten
behoeve van de beelduitzendingen.
Aan hen beiden heel hartelijk dank hiervoor.

Actie Kerkbalans 2021
De actie loopt nog. Heel veel dank voor
uw tot nu toe door ons ontvangen bijdragen.

Giften
In de laatst verstreken periode ontvingen
wij aan giften: 70 euro in totaal voor eredienst, diaconie en kerk; 60 euro voor de
kerk; 70 euro voor de kerk.

Pannenkoekjes met banaan bij het paasontbijt
een kom. Giet de helft van de melk erbij
en roer het met een garde goed door
elkaar. Voeg het ei en de rest van de melk
toe en roer tot een dik beslag.
Verwarm een klontje boter of olie in een
koekenpan. Schep drie hoopjes beslag in
de pan. Zodra de pannenkoekjes belletjes
aan de bovenkant krijgen, keer je ze om.
Bak ze nog even kort door tot ze aan beide kanten goudbruin zijn. Houd ze warm
in de oven en ga zo door tot het beslag
op is.
Snij de bananen in dunne plakjes en bak
ze in dezelfde pan tot ze bruin en gekaramelliseerd zijn.
Leg de havermout-pannenkoekjes en de
gebakken banaan op de borden of in een
schaal. Schep er een lepel yoghurt op en
bestrooi ze met wat kaneel en gehakte
pecannoten.
Zet eens wat anders op tafel met het
paasontbijt. Bijvoorbeeld pannenkoeken,
altijd lekker.
Voor vier personen heb je nodig:
• 75 gram havermout
• 75 gram bloem
• 1 zakje bakpoeder (circa 7 gram)
• snufje zout
• 1 theelepel rietsuiker
• 1 ei
• 175 ml melk

• boter of olie om mee te bakken
• 2 bananen
• 4 eetlepels (Griekse) yoghurt
• kaneel
• handje pecannoten (gehakt)
(extra nodig: keukenmachine)

Klaarmaken
Verwarm de oven voor op 100o C. Maak
de havermout in een keukenmachine fijn
tot meel. Meng het samen met de bloem,
bakpoeder, suiker en een snufje zout in

Veertigdagentijdkalender
Dit recept komt uit de veertigdagentijdkalender. Op onze website www.
protestantsegemeentebrielle.nl/actueel/
op-weg-naar-pasen-27 kun je tot en met
Pasen met één klik elke dag de bijbeltekst
van die dag lezen, een vraag om over na
te denken of een oproep om mee aan de
slag te gaan. Zo kom je iedere dag een
stapje dichter bij het paasfeest.
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Van de
kerkenraad
Beroepingscommissie
In het vorige kerkblad heeft u in het laatste bericht van de beroepingscommissie
kunnen lezen dat met het uitbrengen van
het advies aan de kerkenraad voor een
te beroepen kandidaat het werk van de
commissie feitelijk is afgerond. De beroepingscommissie blijft nog wel in functie
tot de bevestiging van de nieuwe predikant en wordt dan officieel ontbonden.
De kerkenraad wil op dit moment alvast
zijn grote waardering en dank uitspreken
voor het door de beroepingscommissie
onder moeilijke omstandigheden verrichte werk.

Gemeentevergadering
In onze gemeente wordt een nieuwe predikant verkozen door de kerkenraad na de
gemeente gehoord te hebben. Dit ‘horen’
vond plaats in de gemeentevergadering
van zondag 28 februari jl. aansluitend
aan de kerkdienst. Vanwege de omstandigheden kon deze bijeenkomst niet
op de gebruikelijke wijze plaatsvinden,
maar was gekozen voor een kerkomroep
uitzending. In de kerk waren alleen het
moderamen en de beroepingscommissie
aanwezig.
De voorzitter van de kerkenraad, de heer
Rienk Koopmans, opende de gemeentevergadering met een terugblik op de
afgelopen tijd. Een periode waarin is
nagedacht over de toekomst van onze
gemeente met als resultaat een nieuw
beleidsplan en een profielschets van een
te beroepen predikant.
Vervolgens gaf de voorzitter van de
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beroepingscommissie, de heer Arjan
Monteny, een toelichting op de door de
commissie gevolgde werkwijze. Hij sloot
af met het noemen van de naam van de
door de beroepingscommissie geadviseerde kandidaat, ds. Eibert Kok uit Naaldwijk, en de motivatie voor deze keuze.
Na een muzikale pauze waren er via de
verschillende communicatiekanalen diverse vragen van gemeenteleden binnengekomen, waarvan de meeste voor de
kandidaat.
Aan het begin van het tweede gedeelte
van de gemeentevergadering werden ds.
Kok en zijn echtgenote welkom geheten.
Hij stelde zich aan de gemeente voor
door een korte schets van zijn leven

en loopbaan. Na de studie theologie in
Utrecht begon hij als predikant in Heukelum en na acht jaar deed hij zijn intrede in
Naaldwijk.
Zijn motivatie voor Brielle komt voort
uit de betrokkenheid van de gemeente,
de muzikale traditie en het zoeken naar
nieuwe vormen van kerk-zijn. De liturgie
ziet hij als een centrale krachtbron.
Naar aanleiding van vragen uit de gemeente kwam onder andere het volgende
naar voren.
Ds. Kok wil graag in Brielle komen wonen
en is al op zoek naar een woning. Mocht
dit niet mogelijk zijn, dan komt een plaats
in de buurt aan de orde.
Hij heeft geen ervaring met samenwerken met een cantorij, wel met koren en
dergelijke, maar hij wil daar graag mee
overleggen. Hij is bekend met de plannen voor de gemeentelijke herindeling
op Voorne; zijn ervaring leert dat in een
grotere gemeente contacten met het
gemeentebestuur moeizamer verlopen.
Gevraagd naar de extra inbreng die hij
wil geven in de gemeente noemt ds. Kok
nieuwe vormen van de vieringen, de kerk
zichtbaar maken in de samenleving en
contact zoeken met de jongere generatie.
Als motief om uit Naaldwijk te vertrekken,
noemt ds. Kok dat het goed is om na 17
jaar elders nieuwe impulsen te krijgen.
Hij heeft ervaring met beamers en experimenteerde met het gebruik van beelden
in de dienst.
Voor de wijze van Avondmaalsviering
heeft hij geen specifieke voorkeur, elke
vorm heeft voor- en nadelen.

De kwaliteit is ook belangrijk.
Naast de NBV die goed bruikbaar is, vormt
de Bijbel in gewone taal soms een goede
aanvulling.
Ds. Kok ziet het pastoraat als één van de
belangrijke pijlers van het ambt.

Zijn visie op volk en staat Israël is genuanceerd. De terugkeer van het Joodse volk
naar Israël is een bijbels gegeven, maar de
discussie over de schending van mensenrechten loopt daar doorheen.
Ds. Kok heeft geen speciale voorkeur voor
een deel van de Bijbel. Hij hangt wat dat
betreft een calvinistisch standpunt aan, in
tegenstelling tot de lutherse en rooms-katholieke traditie.

De uitdagingen die hij in Brielle ziet, staan
in het beleidsplan. Ondanks de terugloop
het vuur brandend houden, waarbij hij het
diaconaal inloophuis als voorbeeld ziet.
Een diaconaal werker kan daarbij een rol
spelen, ook als gesprekspartner voor hem.
Naar aanleiding van een vraag over meer
opwekkingsliederen is ds. Kok voorstander
van opgewekte liederen, waar ook het
nieuwe Liedboek meer aanbod van heeft.

De kerkenraad is verheugd over de door
onze gemeente getoonde betrokkenheid
tijdens de gemeentevergadering en de
ontvangen positieve reacties. In een extra
vergadering op donderdag 4 maart jl.
heeft de kerkenraad deze reacties besproken en vervolgens een definitief besluit
genomen om een beroep uit te brengen
op ds. Eibert Kok.
Op zondag 7 maart is het kerkenraadsbesluit in de kerkdienst afgekondigd. Tot en
met vrijdag 12 maart was er de gelegenheid om eventuele bezwaren in te dienen
tegen de door de kerkenraad gevolgde
procedure. Tijdens deze termijn zijn er
geen bezwaren ingebracht bij de kerkenraad.
Op zaterdag 13 maart is het beroep dan
ook daadwerkelijk uitgebracht door
overhandiging van de beroepsbrief aan
ds. Eibert Kok door de voorzitter van de
kerkenraad. Ds. Kok heeft een termijn van
maximaal drie weken om een beslissing
te nemen op het beroep.

Organisatieaanpassing kerkenraad
In zijn vergadering van 18 februari jl. heeft
de kerkenraad de nota ‘Kader Organisatieaanpassing Kerkenraad’ vastgesteld.
Gezien het feit dat aan het einde van dit
seizoen een relatief groot aantal ambtsdragers zal aftreden, wil de kerkenraad
opnieuw nadenken over de manier waarop we georganiseerd zijn. Het streven
naar een nieuwe organisatievorm is mede
geïnspireerd door de Startnota Kerk2025
waarin als één van de drie voorwaarden
waaraan de herinrichting van de kerk
moet voldoen, wordt genoemd: ”ruimte
voor de plaatselijke gemeente om de organisatie zelf in te richten die past bij hun
context en situatie, met minder bemoeienis van de bovenplaatselijke kerk”.
De nadere uitwerking van de nota, die in
eerste instantie moet resulteren in een
blauwdruk van de nieuwe organisatie,
heeft de kerkenraad opgedragen aan een
werkgroep, bestaande uit: mevrouw Jacqueline Groenewegen, mevrouw Sonja
Timmermans en de heren Willem Delwel
en Ronald van de Vliet.
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Bij de
diensten
Leesrooster

Evenals vorig jaar zullen er ook nu geen diensten zijn op Witte Donderdag 1 april
en Stille Zaterdag 3 april.

onder voorbehoud
28 maart
4 april
11 april
18 april
25 april
2 mei
9 mei

Jesaja 53: 1-10
Johannes 12:12-19
Jesaja 25: 6-9
Johannes 20: 1-18
Jesaja 26: 1-13
Johannes 20: 24-31
Micha 4: 1-5
Johannes 21: 15-24
Ezechiël 34: 1-10
Johannes 10: 11-16
Deuteronomium 4: 32-40
Johannes 15: 1-8
Jesaja 45: 15-19
Johannes 15: 9-17

28 maart - Palmzondag
Voor de dienst op deze zondag kies ik als
lezingen: Jesaja 53: 1 t/m 10 en Johannes
12: 12 t/m 19. Dat betekent een combinatie van teksten over ontluistering en
glorie. Bekende teksten, maar in feite vol
spanning. Zoals lied 556 zingt: “Heden
hosanna, morgen kruisig Hem”. Is dat
actueel te maken? Ik vermoed van wel.

Want is dat niet wat steeds weer gebeurt?
Mensen die op het schild worden geheven vanwege de verwachtingen die hij/
zij wekt. Maar die men keihard laat vallen,
als ze niet aan die verwachtingen met de
daarmee gepaard gaande verlangens en
gevoelens voldoen, impopulaire maatregelen voorstellen, offers vragen, etc.

2 april - Goede Vrijdag
In deze dienst gedenken wij aan de hand
van bijbelteksten, gesproken en gezongen
liederen de moord op Jezus van Nazareth. Een tot op vandaag ontelbare malen
herhaalde moord, die begon bij Kaïn. En

die zich zal blijven herhalen tot mensen
eindelijk zichzelf en elkaar terug vinden
in het licht van Gods oneindige alles herscheppende liefde.

4 april - Pasen

Vergeef ons
onze schuld
Wie had er ooit gedacht
dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
in één klap helemaal bezweek.
Zet het U niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.
We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
dat we onze hoofden omhoog gaan
heffen?
Want in de hoge hemel
daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.
Kom laten we ons dan buigen
voor zulk een machtig God.
Ons leven leggen in zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.
Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met zijn dood
ons Zijn genade bood.
Jannie Mol-in ‘t Veld
10

Op Paasmorgen vieren wij de nooit eindige groeikracht van het Woord dat altijd
weer opstaat. In mensen die geloven in
wegen van vrede en recht, aangestoken
door Jezus. Pasen is hoop krijgen. Durven
geloven in wat voor het oog onmogelijk is. Spraakzaam worden in taal die de
wanhoop te boven gaat. En hoe meer
mensen meedoen in die samenspraak,

hoe meer de aarde wordt vernieuwd.
Deze samenspraak leidt als vanzelf tot
samenzáng. En als je niet kunt zingen,
omdat je stem het laat afweten, of je gevoel er niet aan toe is: laten anderen dan
maar voor je zingen. Ook luisteren is een
vorm van meezingen!
Harry Doornbos

Weer samen naar de kerk
Sinds zondag 21 maart zijn er weer
erediensten mét gemeenteleden tot een
maximum van 30 personen. Gemeenteleden zijn om de week per postcode-verdeling welkom. Omdat wijk 3231 kleiner is
dan wijk 3232 voegen we de wijk Rugge
en buitengebieden bij wijk 3231.
Op de oneven weken is postcode 3231,
Rugge en buitengebieden aan de beurt,
en in de even weken postcode 3232 en
3237 (Vierpolders). U moet zich vooraf
aanmelden bij Theun Klein.
De aanmelding kan op twee manieren:
• (bij voorkeur) via het e-mailadres van de
kerk, info@catharijnekerk.nl,
• of per telefoon 06 181 990 07.
Aanmelden kan tot zaterdag 18.00 uur.
U krijgt bericht of uw aanmelding wel of
niet wordt gehonoreerd.
In week 11 is op 21 maart gestart met
postcode 3231, inclusief Rugge en buitengebieden. Het schema ziet er als volgt uit.
week 12 28 maart postcode 3232 en 3237
(Vierpolders)

week 13 2 april, Goede Vrijdag, zowel
postcode 3231, 3232 en 3237
4 april, Eerste Paasdag postcode 3231,
Rugge, buitengebieden.
week 14 11 april postcode 3232 en 3237
week 15 18 april postcode 3231, Rugge,
buitengebieden.
Week 16 25 april postcode 3232 en 3237
Week 17 2 mei postcode 3231, Rugge,
buitengebieden
Week 18 9 mei postcode 3232 en 3237
Vermeldt u bij aanmelding uw familienaam, het aantal kerkgangers en uw
telefoonnummer. Niet-gehonoreerde
aanmeldingen worden automatisch voor
de volgende dienst genoteerd. Daarvan
krijgt u bericht.
Al naar gelang de omstandigheden kunnen er aanpassingen zijn. Houd daarom
ook de website in de gaten want daarop
staat de meest actuele informatie.
www.protestantsegemeentebrielle.nl
Gemeenteleden mogen nog niet (mee)
zingen in de kerk en het dragen van
mondkapjes is verplicht.

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

		

Collecten

zondag 28 maart
Palmzondag
10.00 uur
liturgische kleur is rood
ds. Harry Doornbos		

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

donderdag 1 april

geen dienst

vrijdag 2 april
19.30 uur
ds. Harry Doornbos

Goede Vrijdag

zaterdag 3 april

geen dienst

zondag 4 april
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

Eerste Paasdag
liturgische kleur is wit
dienst van Schrift en Tafel

geen collecte

Werelddiaconaat
Onderhoud

zondag 11 april
Zondag ‘Als pas geboren kinderen’
10.00 uur
liturgische kleur is wit
ds. Jan Wilschut (Rockanje)		

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

zondag 18 april
Zondag Jubilate
10.00 uur
liturgische kleur is wit
ds. Janneke Herweijer (Kloetinge)		

Eredienst
Kerk in Actie
Onderhoud

zondag 25 april
Zondag Cantate
10.00 uur
liturgische kleur is wit
ds. Harry Doornbos		

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

zondag 2 mei
Zondag Rogate
10.00 uur
liturgische kleur is wit
ds. Evert-Jan Vledder (Hellevoetsluis)		

Eredienst
Diaconie
Onderhoud

zondag 9 mei
Zondag Exaudi
10.00 uur
liturgische kleur is wit
ds. Christiaan Donner (Den Haag)		

Eredienst
Kerk in Actie
Onderhoud
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Wat geloof jij eigenlijk?
Deze coronacrisis roept bij kinderen
allerlei zingevingsvragen op. ‘Hoe komt
het dat ik mijn vrienden en zelfs school
ga missen als de scholen gesloten zijn?’
‘Waarom maken volwassenen zich wel
druk om corona en niet om het klimaat?’
‘Kan God er niet voor zorgen dat het coronavirus verdwijnt?’ Hoe kun je kinderen
helpen wanneer zij over dergelijke vragen
nadenken?

Levensvragen
Kinderen stellen allerlei vragen. Zo leren
zij zin en betekenis in het leven te ontdekken. Juist een crisis, zoals de pandemie
waar we nu middenin zitten, roept allerlei
grote vragen bij kinderen op. Sommige
kinderen lukt het heel goed hun vragen te
verwoorden en kunnen hier zelf antwoorden op bedenken. Maar de meeste kinderen hebben zowel voor het stellen van de
vragen als voor het vinden van antwoorden andere kinderen én andere volwassenen nodig. Soms gebeurt dit spontaan,
doordat een van de kinderen in de groep
een vraag stelt. Andere keren komen die
vragen op gang doordat levensthema’s in
een programma aandacht krijgen.

Kindercredo
Als kinderen de vraag stellen: ‘Wat geloof
jij eigenlijk?’, dan is de kans groot dat
het daarna heel stil wordt. Deze vraag is
zo groot, complex en abstract, dat veel
kinderen hier lastig een antwoord op kunnen formuleren. Wanneer je deze vraag
echter in stukjes knipt en met kinderen
over onderdelen van deze vraag gaat
nadenken, wordt het heel anders. Wie of
wat vertrouw jij? Welke mensen zijn voor
jou belangrijk? Kun je in jezelf geloven? Is
God er?
De kerk heeft deze grote vraag altijd in
stukjes geknipt en het antwoord op deze
vraag verwoord in geloofsbelijdenissen
of credo’s. Karel Eykman schreef in zijn
nieuwste boek ‘Wat geloof jij eigenlijk?’
ook een credo, maar dan speciaal voor
kinderen. Hierbij had hij vooral kinde12

ren op het oog, die nog niet zoveel over
‘geloven’ nagedacht hebben en in de
bovenbouw van de basisschool of de eerste klassen van het voortgezet onderwijs
zitten. In het credo staan uitspraken als
‘Ik geloof’, ‘Ik geloof in de ander’, ‘Ik geloof
in grote woorden’ en ‘Ik geloof in God op
mijn manier’.
Twee uitspraken uit het kindercredo:
Ik geloof in mezelf
Ik weet dat ik er mag zijn. Ik leef niet voor
niets. Als ik niet in mezelf geloof, kan ik
niet iets betekenen voor mensen om mij
heen. Ik geloof dat er van me gehouden
wordt.

Ik geloof in God op mijn manier
Ik weet echt niet wat ik me bij God moet
voorstellen.
Maar ik geloof wel dat er een God in de
buurt is
waar mensen tot hun recht komen
waar mensen elkaar vergeven
waar mensen bevrijd worden
waar mensen weer hoop krijgen
en waar mensen liefde vinden.
Verhalenbundel en ideeën om uit te
werken
Bij ieder van de uitspraken schreef Eykman twee verhalen en een gedicht, zowel
een verhaal uit de Bijbel als een eigentijds
verhaal. Zo krijgen de kinderen beeld en
taal bij de uitspraken. De ideeën en gespreksvragen helpen kinderen hun vragen
te formuleren en samen op zoek te gaan
naar antwoorden op de vraag: Wat geloof
jij eigenlijk? De ideeën zijn heel afwisselend. De ene keer ontwerpen de kinderen
de cover van een tijdschrift en denken
ze op deze manier na over de vraag wie
een voorbeeld voor hen is en waarom ze
graag op deze persoon willen lijken. Een
andere keer tekenen ze met stoepkrijt met
wie ze in verbinding staan en ontdekken
ze dat ze onderdeel zijn van een groot
geheel en wat dit voor hen betekent.
Het boek en de bijbehorende uit te
werken ideeën samen snijden allerlei
levensthema’s aan. Het gesprek hierover

helpt kinderen antwoorden te vinden
op de levensvragen die hierbij horen, en
creëert een open ruimte waarin kinderen de vragen kunnen stellen, die hen op
dit moment bezig houden. Van het een
komt het ander, luidt het spreekwoord.
Dat geldt helemaal als je je ervan bewust bent dat kinderen met veel vragen
rondlopen en je kinderen graag wilt
helpen hierover in gesprek te gaan.
De ideeën om uit te werken zijn gratis te
gebruiken. Je vindt ze op www.wat-geloof-jij-eigenlijk.nl. Op deze site is ook
het gelijknamige boek te bestellen.

Lekker
kliederen

Ga mee op reis door het paasverhaal
Ik ben er voor jou. Wat fijn als iemand
dit tegen jou zegt. Of wanneer je merkt
door de dingen die iemand doet, dat
hij of zij er voor je wilt zijn. Ook in het
paasverhaal komt deze boodschap
steeds naar voren: God wil er voor ons
zijn. Hij overwint de duisternis met het
licht. In dit boekje kun je met spelletjes,
creatieve opdrachten en kliederige
knutsels samen op ontdekkingsreis
door het paasverhaal. Te bestellen via
www.webwinkel.kpn.nl/pasen

Uit de
Samenleesbijbel

Bevrijd uit Egypte
In de Veertigdagentijd gedenken we in
de kerk het lijden van Jezus, zijn kruisiging en met Pasen zijn opstanding.
Dat gebeurde zo’n 2000 jaar geleden
rond het Joodse paasfeest, Pesach.
Tot op de dag van vandaag vieren
Joodse mensen met Pesach de uittocht
uit Egypte.
De Joden werden in Egypte onderdrukt
en velen moesten als slaaf hard werken.
Zij kwamen daar onder leiding van
Mozes tegen in opstand. Dat verhaal
staat in het bijbelboek Exodus, dat uittocht betekent.

(Exodus 12, vers 14 tot en met 20)

De Israëlieten moeten feestvieren
‘Voortaan moet deze dag (van vertrek uit
Egypte) voor jullie altijd een feestdag zijn.
Dan moeten jullie denken aan wat ik in
Egypte gedaan heb en feestvieren ter ere
van mij. Ook jullie nakomelingen moeten
dit feest altijd vieren.
Dan moeten jullie zeven dagen lang
brood zonder gist eten. Op de eerste dag
van die week moet je alle gist in je huis
weggooien. Wie nog iets eet met gist erin,
mag niet meer bij het volk van Israël horen. Op de eerste dag en op de zevende
dag van het feest moeten jullie bij elkaar

komen om mij te eren. Op die dagen mag
je niet werken. Je mag alleen het eten
klaarmaken dat je nodig hebt.
Dit is het Feest van het Brood zonder Gist.
Dat feest moeten jullie altijd blijven vieren.
Het zal een herinnering zijn aan de dag
dat ik alle stammen van Israël uit Egypte
bevrijdde. Zeven dagen lang moeten jullie
brood zonder gist eten, van de avond van
de veertiende dag tot de avond van de
21ste dag van de maand. Het geldt voor
iedereen, ook voor vreemdelingen. Waar
je ook woont, je mag niets eten dat met
gist klaargemaakt is.’

Zelf doen

Maak je eigen paaskaars

Zo’n Joodse paasmaaltijd kun je ook zelf
klaarmaken. Aan het begin van de maaltijd steek je een nieuwe kaars aan, want
Pasen betekent ook een nieuw begin.
In onze kerk ontsteken we elk jaar met
Pasen ook een nieuwe kaars, de Paaskaars, als teken van een nieuw begin na
de opstanding van de Here Jezus.
Maak je eigen paarskaars met een gladde
dikke kaars en velletjes kaarsenversierwas in verschillende kleuren dat te koop
is in hobbywinkels of te bestellen via
internet.
Teken op papier figuurtjes die je op de
kaars wilt maken. Denk bijvoorbeeld aan
hartjes, sterren of eitjes. Snij of knip de
figuurtjes uit en druk ze met je handpalm stevig aan. Dan wordt de was een
beetje warm en plakt het beter op de
kaars. Steek je eigen paaskaars op eerste
paasdag aan bij het ontbijt: Vrolijk Pasen!

Weetje

Joodse Paasmaaltijd

In het verhaal krijgen de Israëlieten de opdracht van God om ieder jaar Paasfeest te
vieren ter herinnering aan de dag dat God hen bevrijd heeft uit Egypte. Zo’n Joodse
paasmaaltijd (de Seider, dat betekent letterlijk orde) bestaat uit vaste ingrediënten
die allemaal een speciale betekenis hebben. Zo symboliseert een botje met vlees het
bot van een lam dat voor vertrek uit Egypte geslacht moest worden. Matses, brood
zonder gist, omdat de Israëlieten bij hun vertrek uit Egypte niet konden wachten tot
het brood gerezen was. Een radijsje of andere groente en zout water (of een sausje) is
voor de Joden een teken van vrijheid omdat de Israëlieten als slaaf nooit groente kregen. Het zoute water staat voor de tranen van de Israëlieten in Egypte. Een mengsel
van dadels, rozijnen en noten, dat in Israël charoset heet, verbeeldt de klei waarvan
de Israëlieten stenen moesten bakken in Egypte. De wijn of druivensap verhaalt dat
God de Israëlieten uit Egypte heeft weggehaald. Een gekookt ei is het symbool voor
(nieuw) leven dat God gegeven heeft.
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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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Achter de schermen

De kerkdienst en wat eraan voorafgaat
De kerkdienst en wat eraan vooraf gaat. Als we op zondagmorgen naar de kerk gaan of afstemmen op een digitale ontvangst
via Kerkomroep, staan we niet altijd stil bij wat er aan organisatie nodig is voor een dienst. We vervolgen het verslag van de
voorbereidingen.

Opmaken en stencilen van de orde van dienst
Voor het maken van de orde van dienst komen we bij Willem
Chr. Meyboom uit. Als hij alle gegevens van de organist krijgt
gaat hij op de computer aan het werk om het allemaal netjes
en overzichtelijk te noteren. Een grootletterexemplaar met alle
teksten erin, een klein model en één voor de website. Meestal
wordt het aan hem overgelaten om er een passend plaatje bij te
zoeken. Alles bij elkaar is dat wel een avond werk. Dan wordt het
nog ter controle toegestuurd aan de voorganger, de organist, de
ouderling van dienst en allen die iets hebben doorgestuurd wat
op de orde van dienst komt te staan. Op vrijdagmorgen gaat hij
het dan allemaal stencilen in de kerk. En daarna wordt er een
aantal naar Evert Langendoen gebracht die ze gaat rondbrengen in de gemeente. Willem brengt er zelf ook nog wat weg in
de binnenstad. Het is een wekelijkse klus die Willem een goed
gevoel geeft.
Als diaken gaat hij in de loop van de week met zijn laptop ook
nog naar drie adressen zonder wifi om met hen de kerkdienst te
beluisteren.

Bezorgen van de orde van dienst
Op vrijdagmiddag stapt Evert Langendoen op de fiets met 38
grootletter-orden van dienst. Die bezorgt hij elke week op 27
adressen. Sommige adressen krijgen twee exemplaren en in de
Geuzenhof levert hij er acht tegelijk af die dan weer in het huis
verder verspreid worden.
Hij maakt zijn ritje door de binnenstad, Rugge, Ommeloop, en
de Kleine Goote. Voor de coronaperiode deed hij dat ook al jaren
maar toen waren het er slechts dertien.

Hoewel het aantal fors is toegenomen geeft Evert aan dat er
altijd nog wel wat bij kunnen. Zou u ook graag gebruik maken
van zijn dienst, laat dat dan gerust weten aan Evert Langendoen
(0181-416990) of Willem Chr. Meyboom (0181-413490).

Bloemen
Op vrijdagmorgen bezorgt Ambiance de bloemen. Ze worden
gelijk in de grote vaas gezet. Eerder in de week stuurt Trudy
Morgenstern een e-mail naar de Pastorale en Diaconale raad
voor wie de bloemen bestemd zijn. De ouderlingen en diakenen
geven de namen aan haar door en zij coördineert wie er aan de
beurt zijn. Is het u trouwens wel eens opgevallen dat de boeketten altijd ook in de kleur van het kerkelijk jaar zijn? Daar wordt bij
Ambiance zorgvuldig op gelet en is niet altijd gemakkelijk.

Liturgisch bloemschikken
Op vrijdagmorgen zijn vaak ook twee dames van de werkgroep
Liturgisch bloemschikken in de kerk te vinden. Ze maken een
schikking bij hoogtijdagen, laatste zondag kerkelijk jaar, advents
periode, en veertigdagentijd. De groep bestaat uit acht mensen
en zo zijn ze ongeveer twee à drie keer per jaar aan de beurt. In
januari wordt er een rooster en planning gemaakt.

Zondagmorgen
Om half negen is de koster in de kerk. Hij of zij gaat de kerk
klaar maken. Kachel hoger zetten, de bijbel op de lessenaar,
het zilverwerk en antependium op de tafel, glaasjes water klaar
zetten, koffie zetten. Ik ben in gesprek met Pieter Schwartz, onze
hulpkoster die al dit werk tegen een vrijwilligersvergoeding doet.
Sinds de diensten zonder gemeente en zonder gemeentezang
worden gehouden is er ook nog ander werk bijgekomen. De
usb-stick waar alle liederen op staan moet gecontroleerd worden. In verband met de opname moet de liturgie doorgesproken
worden met de voorganger en organist.
En dan is het 9.55 uur en zit de koster in zijn bank klaar om de
laptop, de camera en de geluidsknoppen te bedienen. Onze fotograaf Joost de Koning portretteerde hem als ‘beeldtechnieker’.
(lees verder op pagina 17)
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Vandaag
besteld,
vandaag
in huis.



Energieneutraal

Zorgboerderij
Zingeving
Zaalverhuur
Zaalverhuur
Rust Zingeving
& ruimte
Rust
& Zaalverhuur
ruimte
Energieneutraal
Rust & ruimte
Energieneutraal
RustEnergieneutraal
& ruimte
Energieneutraal
^ůĞĞƉƐĞǁĞŐϵ

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

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18

Zeg het met bloemen
0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com
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T 0181 417 111
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Beroep & ethiek
Hans van den Berg
Wie kent hem niet? Bloemenkoopman Hans van den Berg. De man van Bloemetjes & Bijtjes die
elke maandag op de Brielse markt staat en op vrijdag de pop-up-winkel in de Nobelstraat heeft.

“Op één dag maak je alle emoties mee:
geboorte, verjaardag, ziekte, huwelijk en overlijden …”
Tussen de bloemen
geboren en getogen
Hans is geboren in Hillegom en opgegroeid in Noordwijkerhout, midden in
en tussen de bloemen. Al op de lagere
school ging hij met geplukte narcisjes langs de deur; het vak bijna met de
paplepel ingegoten. Na de lagere school
gaat hij naar de lts voor een opleiding
fijnhoutbewerking. “Ik ben van jongs af
aan geïnteresseerd in mooie dingen maar
ook hoe die in elkaar zitten. Als kind al
onder de tafel kijken naar de constructie
bijvoorbeeld. Vandaar dat ik na de lts kies
voor een vervolgopleiding meubelmaker.”
Dan komt er een oproep voor militaire
dienst. Om principiële redenen tekent
Hans bezwaar aan en moet vervangende
dienstplicht vervullen. Hij solliciteert naar
een functie bij de Rietveld Academie in
Amsterdam en wordt aangenomen! Anderhalf jaar begeleidt hij studenten in de
uitvoering van hun kunstobjecten. Daarna
wil hij zelf aan de academie studeren,
maar wordt helaas niet toegelaten.

Van meubelontwerper
naar marktkoopman
Hans: ”Maar ik werd wel toegelaten aan
de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Daar volgde ik de opleiding tot
meubelontwerper en interieurarchitect.
Ik ben daarna mijn loopbaan begonnen
bij een architectenbureau in Rotterdam,
waar ik onder andere de interieurs van de
winkels van woonwarenhuis Leen Bakker
ontwierp. Maar het ondernemersbloed
begon te kriebelen en na verloop van
tijd ben ik verder gegaan als zelfstandig
vormgever. Na een aantal jaren ontmoette ik Ellis die een boeketterie runde.

Zodoende dat ik op enig moment het een
met het ander combineerde. ’s Morgens
vroeg naar de bloemenveiling in Bleiswijk
en ’s middags aan het werk als vormgever.
Van daar is het maar een kleine overstap
naar de markt om bloemen en boeketten
te verkopen. Intussen doe ik dat al zo’n
vijftien jaar!” Behalve marktkoopman is
Hans verzamelaar van alles wat los en
vast zit en wat hij mooi vindt. Van antiek
winkelinterieur tot en met kerkramen.
“Van sommige dingen kan ik geen afscheid nemen terwijl andere voorwerpen
weer van eigenaar veranderen.”

Alle emoties op één dag
“Het is vooral leuk werk door het persoonlijk contact en de vele verschillende
redenen waarom klanten bloemen kopen.
Voor een zieke buurvrouw tot en met
een huwelijksfeest. Daarin zit ook de
voldoening in het werk; het vertalen van
de wens in een boeket. “Op één dag maak
ik alle emoties mee: geboorte, verjaardag,
ziekte, huwelijk en overlijden … Er komen

dan ook zo’n twee tot drie honderd klanten op een dag aan de kraam.
Natuurlijk zijn er ook risico’s. De beperkte
houdbaarheid speelt een rol. Het is de
kunst om precies zo veel in te kopen als
je kunt verkopen. Ook het weer speelt je
soms parten, want als je bijvoorbeeld een
grote partij tulpen hebt ingekocht en het
ineens tegen de twintig graden is - zoals
afgelopen februari - dan heb je wel een
uitdaging. Je moet als marktkoopman
wel makkelijk kunnen schakelen al naar
gelang de omstandigheden.
Corona speelt ook op de bloemenmarkt
een rol. Aan de ene kant kopen mensen
nu vaker een bloemetje omdat ze thuiswerken. Aan de andere kant is het aanbod
minder omdat kwekers in deze onzekere
tijd minder risico’s nemen. Maar met
creativiteit lukt het ons altijd er iets moois
van te maken.”

De glimlach van een kind
“Ik ben katholiek opgevoed en heb communie gedaan. Maar geloof speelt in mijn
werk geen grote rol. Je hebt natuurlijk van
huis uit normen en waarden meegekregen. Mij gaat het erom dat je goede waar
verkoopt voor een eerlijke prijs. Beroepsmatig kom ik wel geregeld in kerken.
Als ik daar dan alleen ben doet dat wel
wat met je, noem het een soort religieus
gevoel.”
Het is fijn om de man achter de bloemen
in een mooi gesprek beter te leren kennen. Met aan het eind de bekende slotzin
van deze rubriek: “Ik voel mij gelukkig
wanneer … ik een grote glimlach krijg van
een kind die ik een bloem meegeef.”
Wij hopen dat Hans nog jarenlang de
bloemetjes buiten zet in Brielle.

(vervolg van pagina 15)

Nu Ina van Veen tijdelijk niet kan werken is Pieter erg blij dat we
nog een hulpkoster hebben. Marcel Verdoorn is naast de diensten waarvoor hij ingeroosterd staat, altijd bereid om zo nodig in
te vallen voor Pieter.
Hoewel er momenteel weinig activiteiten in de kerk zijn is Pieter
door de week ook regelmatig aanwezig want de kerk moet wel
schoon gehouden worden.

Driemaal keken we achter de schermen ter voorbereiding op de
kerkdienst en waarschijnlijk had u geen idee dat er zoveel werk
aan voorafgaat. Zo dragen we allemaal ons steentje bij.
Een woord van dank aan alle vrijwilligers die zich wekelijks inzetten ter voorbereiding op de kerkdienst.
Trudy Morgenstern
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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
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Meer dan 1000m2 fietsplezier onder 1 dak!

Gratis E-bikes testen
Professionele werkplaats

Tuincentrum

M. van den Berg

5 dagen per week geopend
Volg ons ook op:

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

Bedankt

In verband met de lockdown wordt er
digitaal vergaderd.

April
8 Pastorale en Diaconale raad - 19.45 uur
12 College van Kerkrentmeesters 19.45 uur
15 Moderamen - 19.45 uur
22 Kerkenraad - 19.45 uur

Podcast
Alle registers open
In de EO-NPO Radio 4 podcast ‘Alle Registers Open’ gaat Elsbeth Gruteke in gesprek
met bekende Nederlandse organisten.
Wie zijn deze mannen en vrouwen, die
vaak verborgen zitten achter dat kolossale
instrument? Elsbeth Gruteke zoekt de organisten bij hun orgels op. Wat inspireerde hen om orgel te gaan spelen? Welke
betekenis heeft de muziek voor hen? En
wanneer trekken zij alle registers open?
Het gesprek met een organist wordt
omlijst door orgelmuziek:
nporadio4.nl/podcasts
of via uw favoriete podcastapp

Herinnering
Dit bordje kreeg ik bij mijn belijdenis, bijna
60 jaar geleden. Het bijzondere hieraan is
dat je het op twee manieren kunt lezen.
De klemtoon op ‘Mijn’ of op ‘Genade’.
De manier waarop ik het kreeg is voor mij
een speciale herinnering!
Adri Burghoorn

Heel verrast was ik met de prachtige bloemen. Het geeft troost in deze moeilijke
tijd. Daarvoor, hartelijk dank!
Mevrouw K. Kraayenbrink-Orgers
Dank, dank voor het mooie boeket wat ik
zo verrassend zag toen de bel ging.
Eer aan Hem die zoiets moois kan laten
groeien en bloeien. Hopelijk kunnen we
dat weer laten horen door met elkaar te
mogen zingen in onze Catharijnekerk. Hij
die de bloemen op de velden met wonderlijke pracht bekleedt enzovoort ...
Rina Francke
Wij willen iedereen hartelijk bedanken
die ons in de afgelopen periode hebben
gesteund in de vorm van de vele kaarten,
mailberichten en persoonlijke contact.
Het doet ons meer dan goed.
Aad en Ina van Veen
We waren blij verrast met de bloemen die
we kregen ter ere van ons 40-jarig huwelijk. Hartelijk bedankt.
Koos en Jeanet Meuldijk
Hartelijk dank voor de bloemen van de
kerk, die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Ook willen we u bedanken voor de vele
kaarten, telefoontjes en attenties. Ondanks de beperkingen is het een mooie
dag geworden.
Kees en Janie Klerk

Inleveren kopij
Kopij inleveren voor 23 april 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 6 mei. Voor foto’s kunt u contact
opnemen met Joost de Koning, telefoon
(0181) 416043.

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik
namens de kerk heb ontvangen op mijn
90ste verjaardag. Het maakte de dag extra
feestelijk. Hartelijke groet.
Hans Leeflang
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen als blijk van medeleven met mijn
ziekte. Dit heb ik erg op prijs gesteld.
Stef Schikker
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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

