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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Net als in Nederland heb je in Duitsland kerstpostzegels maar 
dan net anders. Dit jaar kun je daar een velletje postzegels kopen 
met de kerstboodschap van de engel in Lucas 2. Als daar bij de 
herders in de velden van Bethlehem een engel verschijnt, schrik-
ken ze vreselijk. Maar de boodschap van de engel is: “Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde 
betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren.” Die woorden komen niet zomaar uit de lucht 
vallen. Ze klonken ook al in de weken vóór Kerst toen we in de 
kerk het eerste hoofdstuk van Lucas gelezen hebben. Het klinkt 
als de engel bij Zacharias komt om de geboorte van Johannes 
de Doper aan te kondigen en als de engel bij Maria komt om 
haar te vertellen dat ze zwanger zal worden. Het klonk ook al op 
21 november, toen we de overleden gemeenteleden herdachten 
en het verhaal lazen van de storm op het meer. “Wees niet bang.” 
Het is het refrein dat telkens terugkomt in de evangeliën.

Mij helpt het om in deze onzekere en donkere tijd deze woorden 
tot me te laten doordringen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar 
toen ik eind november hoorde van de strengere maatregelen 
dacht ik: Daar gaan we weer. Na de zomer en alle vaccinaties 
dachten we dat we het normale leven weer konden oppakken, 
gewoon bij elkaar komen, gewoon naar de kerk kunnen. Nu lijkt 
het erop dat dat toch te optimistisch geweest is. Is het niet om 
moedeloos van te worden? Dan helpt het mij om deze woorden 
tot me door te laten dringen. Dat laatstgenoemde evangelie-
verhaal van de storm op het meer vind ik dan een prachtige 
illustratie van wat geloven voor mij betekent. Ik herken er veel in 
uit mijn eigen leven en uit het leven van mensen.

Dat Bijbelverhaal zit vol symboliek. Het begint aan de ene kant 
van het meer van Galilea. Als het donker begint te worden stuurt 
Jezus zijn leerlingen naar de overkant. In het donker is de boot 
midden op het meer, met zwaar weer, midden op de zee van 
Galilea. De zee is in de bijbel de plek van de machten van de 
chaos, bedreigend, gevaarlijk. Daar zitten de leerlingen, in het 
donker. God lijkt daar ver weg. Jezus komt dan over het water 
naar hen toe. Over water lopen, nee dat kan niet, dat weet ik ook 
wel. Als je over water loopt, dan zak je daarin weg, en als je niet 
uitkijkt, ga je kopje onder. Dat is in het leven van ons mensen 
niet anders: er zijn momenten dat je dreigt weg te zinken in de 
diepte, nauwelijks of niet in staat om zelf het hoofd boven water 
te houden. Dat is de realiteit. In het Bijbelverhaal horen we een 
tegengeluid. Wat betekent het dat Jezus over het water loopt? 
Volgens mij dat Jezus die machten van de duisternis de baas 
is, dat er iemand naar ons toekomt, om ons door het donker 
heen te helpen, dat we niet overgeleverd zijn aan de ondergang. 

‘Tegen het einde van de nacht liep hij over het meer naar hen 
toe…” Dit zinnetje raakt mij, want in dit zinnetje ligt voor mij de 
boodschap opgesloten. Het is het laatste en donkerste deel van 
de nacht. In die duisternis komt Jezus naar zijn mensen toe. 
Jezus, die als mens in deze wereld kwam, daar waar het donker 
soms de overhand lijkt te hebben, om mensen de hand te reiken, 
te redden van de ondergang. Dat is Kerst!

Ik herken er wel iets in. Je kunt je soms aftobben om vooruit te 
komen maar het lukt niet, je voelt je omgeven door de duis-
ternis, de golven van het leven proberen je naar beneden te 
trekken, de duisternis ontneemt je het zicht. God lijkt ver weg, 
nergens te ontdekken. Zo ook de leerlingen, ze zien Jezus maar 
herkennen hem niet. Een spook, denken ze. Ook dat nog! Ze 
schreeuwen het uit van angst. Maar dan klinkt dat woord van 
Jezus: “Wees niet bang!” samen met “Ik ben het”. Met dat laatste 
zegt Jezus méér dan dat hij Jezus is. Eigenlijk staat er alleen: Ik 
ben. Dat is de naam van God! ‘Ik ben die ik ben’, ik ben er, ik zal er 
zijn, ik ben bij je.

Dit verhaal raakt mij, omdat ik geloof dat God er zo voor ons 
mensen wil zijn, dat wij niet wegzakken in de diepte, dat er 
misschien wel meer mogelijk is dan we denken, dat we bij wijze 
van spreken over water kunnen lopen. Daarom: Wees niet bang. 
Alsof een engel tot je spreekt …

De boodschap van de Engel:
Wees niet bang...
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Zend ons een engel in de nacht

Uit het 
liedboek

Op verzoek van de Nederlandse 
Sint-Gregoriusvereniging (vereniging voor 
liturgische muziek in de Rooms-Katho-
lieke Kerk) schreef de dichter Michel van 
der Plas (1927-2013) drie bundels Evange-
lieliederen bij de zondagen volgens het 
driejarige leesrooster dat in de Rooms-Ka-
tholieke Kerk wordt gebruikt. In totaliteit 
is voor elke zondag een lied beschikbaar, 
de drie deeltjes bevatten gezamenlijk 
144 liederen. Enkele liederen zijn ruimer 
toepasbaar dan op de enkele zondag 
waarvoor het lied geschreven is. Uit  
de drie bundeltjes selecteerde de 
liedboek redactie twee liederen: 
naast lied 259 ook lied 855: ‘Hem even 
aan te mogen raken’.

Michel van der Plas schreef dit lied bij 
het evangelie van de vierde zondag in 
de advent in het A-jaar, Matteüs 1,18-24, 
waarin een engel aan Jozef in een droom 
verschijnt en hem aanspoort de zwangere 
Maria als vrouw toch zich te nemen. De 
dichter vertelt het verhaal niet na, maar 
legt het accent op de boodschap van de 
engel aan de in verwarring verkerende 
Jozef. Elke strofe begint met de woorden 
‘Zend ons een engel…’, in de vierde strofe 
gevarieerd tot ‘Zend ons in hem…’.
Met de openingszin van de eerste strofe, 
‘Zend ons een engel in de nacht / als alles 
ons een raadsel is…’, raakt de dichter me-
teen de kern van het lied: een mens zoekt 
naar zekerheid in tijden van duisternis. 
Het woord ‘nacht’ kan als een metafoor 
worden verstaan voor tijden van onzeker-
heid.

De tweede strofe vraagt om zorgvuldi-
ge lezing. Het woordje ‘dat’ in regel 2 is 
cruciaal om de betekenis te verstaan. Dat 
woordje verwijst naar ‘ieder uur’ in regel 
1: het moment dat een mens ervaart van 
God verwijderd te raken. Deze ervaring 
wordt sterker als er onzekerheid is over de 
weg die een mens moet gaan. Misschien 
is dat laatste door de dichter iets te sterk 
als voorbestemming verwoord: ‘wanneer 
wij voor de blinde muur / van uw gehei-
me plannen staan’. Een blinde muur is een 
muur zonder opening. Maar ‘blind’ is ook 
weer een woord uit het taalveld van nacht 
en licht: het licht ontbreekt.
Tegenover de duisternis die in de eerste 

twee strofen centraal staat, staat het licht 
in het tweede deel van het lied. In de 
derde strofe wordt de engel in de nacht 
uit strofe 1 tot een engel van het licht. Het 
is de engel die troost brengt. Het woord 
‘vergezicht’ is een mooi contrast met het 
woord ‘blind’ in strofe 2.
Nog op een andere manier contrasteren 
het eerste en het tweede deel van de lied-
tekst met elkaar: tegenover het duistere 
uur dat een mens van God vandaan wil 
ontvoeren (strofe 2) staat de zekerheid 
dat God ons zelf bezoekt (strofe 4), de 
omgekeerde beweging. Het woord ‘zeker-
heid’ uit strofe 1 keert hier terug, maar nu 
wordt het in positieve zin gebruikt: ‘Zend 
ons in hem de zekerheid / dat U ons zelf 
bezoeken zult…’.
Hoewel de dichter het lied als advents-
lied schreef, was de liedboekredactie van 
mening dat het meer een avondlied is. 
Het woord ‘nacht’ is een metafoor voor 
alles wat nog duister is, ‘alles wat ons 
een raadsel is’. Daarom kan het lied goed 
functioneren in tijden van onzekerheid en 
bij ziekte.

Ontleend aan: 
liedboekcompendium.nl, 

auteur: Pieter Endedijk

1
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

2
Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

3
Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuël.

4
Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in uw tijd,
en leer ons wachten met geduld.
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Een van de speerpunten van het  
diaconaal werk is de jaarlijkse Herfst-
maaltijd in november.

Dit jaar voor de tweede keer afgeblazen  
door de omstandigheid van corona en 
alle problematiek daar omheen.

Maar de stuurgroep van ambtsdragers, 
taakdragers en vrijwilligers heeft ook dit 
jaar een alternatieve actie ondernomen;
een presentje voor alle 75-plussers van 
onze kerkelijke gemeente, een porselei-
nen wit kerkje met ‘eeuwig licht’ daarin 
leuk verpakt en met de dragende limerick:

Zo midden in de tijd
wanneer het donker wordt, gedijt
het leven van de dag
zo God in ‘t licht ons geven mag
voor nu en in der eeuwigheid.

Door vele vrijwilligers in de consistorie 
verpakt en geassembleerd en op de acht-
tiende november in no-time uitgezet naar 
alle 274 adressen in onze gemeente.

Hulde aan de stuurgroep maar bovenal 
aan de belangeloos werkende vrijwilligers,
zo mag het ook gaan in de kerk!

Kerkgroet voor
75-plussers



Kerkkronkel 
Theun Klein

Het is al negen jaar geleden dat een engel neerdaalde in de 
kerk. Met open mond keken de genodigden bij opening van de 
zomertentoonstelling in de kerk toe hoe een engel hoog uit het 
touwgat van de toren neerzweefde. Sprankelend was ze, pure 
schoonheid. Stralend wit en toch ietwat doorzichtig verbeeldde 
ze de glorie van de Allerhoogste. 
Komt een engel met een boodschap of is ze in al haar eenvoud 
rolmodel voor ons altijd drukke bezige mensen? Daar zal ieder-
een een eigen idee over hebben. 
Nu, in deze kersttijd bracht het ons op het idee om de foto van 
toen nieuw leven in te blazen en de kunstenares, Willy Groot - 
die ook dit jaar exposeerde in de Catharijnekerk, te vragen wat 
haar indertijd inspireerde om zo’n prachtige engel te creëren.

Willy: “Ik exposeerde die zomer samen met Willem en Ineke 
van der Jagt. Willem en Ineke exposeerden litho’s met religieu-
ze voorstellingen. De litho’s inspireerden mij. Waar de litho een 
gebeurtenis weergaf creëerde ik in klei het moment vlak ervoor 
of erna. Zoals bij de geboorte van Jezus met kerst een beeld van 
het nog ongeboren kind en bij de kruisiging een stapel afgelegde 
kleding van de gekruisigde Heer. Een uitbundig kraaiende haan 
bij de litho van de z’n onschuld bezwerende Petrus en de bekers 
en vuile borden met etensresten bij de viering van het Laatste 
Avondmaal. 

Eén van de litho’s bracht mij op het idee om een engel te maken. 
Maar de meer dan levensgrote engel die ik voor ogen had, kun 
je niet in klei creëren. Papier dus, want de engel moest niet van 
deze wereld zijn en niet menselijk ogen. 
Dat werd een ware zoektocht. Glad moest het papier zijn, maar 
ook transparant, sterk en stevig, maar ook makkelijk vervorm-
baar. Plakband om de onderdelen in elkaar te zetten? Nee, want 
tape steekt te glimmend af. Nieten dan? Dan leg je laagjes papier 
op elkaar en wordt je engel log en zwaar. Dus spelden; met meer 
dan 100 spelden werd een rol van 50 meter speciaal papier om-
getoverd in een wolkige engel. 

Het transport naar de kerk is dan nog even een dingetje. Opvou-
wen en dan onder je arm meenemen kan natuurlijk niet. Dus op 
een stok samen met dochterlief over straat naar de kerk. Het was 
nog voor tienen, dus jammer genoeg zien maar weinigen die 
morgen een engel door de Brielse straten zweven. 
De kerk is bij uitstek de plaats voor de engel. Maandenlang, tot 

na de kerst dat jaar, was ze er. Bezoekers bekeken haar van alle 
kanten en liepen om haar heen. Veroorzaakten dan een lucht-
stroming waardoor de engel meezweefde. En zo inspireerde om 
als een engel te zijn. Dat is in mijn ogen onbaatzuchtig zijn. Want 
dat zijn engelen ten voeten uit.”  

Soms ontmoeten we iemand met een groot hart en zeggen dan: 
“Jij bent een engel.”

’n Onbaatzuchtige engel
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Zangdienst gaat niet door
Dit is een wel heel teleurstellend bericht, 
maar de geplande Zangdienst van 19 de-
cember aanstaande, zal niet doorgaan.
Ook wij, de leden van de zangcommissie, 
vinden dit heel jammer! We hadden er zo 
naar uitgekeken!
Maar toen eerst het uitgenodigde koor 

afzegde in verband met de toegenomen 
coronabesmettingen, hebben ook wij, na 
rijp beraad moeten besluiten de zang-
dienst niet door te laten gaan!
We hopen nu toch weer vooruit te kun-
nen kijken naar het komende jaar, waarin 
wij van harte hopen dat alles weer een 

beetje normaal mag worden!
Ondanks dit tegenvallende bericht hopen 
wij dat u allen toch een fijne Kersttijd 
mag hebben met veel mooi gezongen 
liederen!

Joke, Ton, Theun en Maty
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Van de 
diaconie

Dank
De diaconie is blij met de royale inzame-
ling voor diverse doelen, aan de uitgang 
van de eredienst en voor de overmaking 
per bank, hiervoor 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 ver-
melding van het doel van uw keuze.

Missionair werk Kerkgroei
zondag 19 december

Advent 2021: Geef licht! Doe mee in uw 
gemeente. Juist met advent staan we stil 
bij wat komt: de geboorte van Jezus, door 
God gezonden om licht en leven te bren-
gen. De toekomst is van God. Vanuit dat 
geloof delen we hoop en vertrouwen met 
de mensen om ons heen. Doe mee, geef 
licht! Kerk in Actie is met Kerkgroei voor 
Kerkelijke gemeenten in achterstands-
wijken, nieuwe gesitueerde kerkgemeen-
schappen, Kerk in de stad en ook kerken-
werk op pioniersplekken, ondersteuning 
voor Diaconaal werkers, etcetera.

Werelddiaconaat en Leger des Heils
vrijdag 24 december - kerstnachtdienst

Traditioneel in onze Kerkelijke gemeente 
in Brielle is de collecte tijdens de Kerst-
nacht voor het Werelddiaconaat en het 
belangrijke werk van het Leger des Heils 
in steden op straat, in opvanghuizen, 
onder daklozen en de gedupeerde mede-
mens. Deze collecte is niet voor het Leger 
des Heils als kerkgemeenschap maar voor 
het werk wat zij doet op de straat en in 
buurthuizen.

Kerk In Actie Kinderen in de knel
zaterdag 25 december - kerstmorgen

Stichting ‘de Vrolijkheid’ organiseert voor 
kinderen en jongeren in asielzoekerscen-
tra creatieve activiteiten. Zij hebben vaak 
indringende ervaringen achter de rug. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en 
beeldende kunst zijn het instrument om 
hun verhalen vorm te geven.
Een op de drie vluchtelingen die naar 
Nederland komt is jonger dan achttien 
jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak 
afkomstig uit landen waar geweld en on-
derdrukking tot het dagelijks leven horen. 

Ze hebben vaak indringende ervaringen 
achter de rug. Hun bestaan in Nederland 
blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. 
De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stich-
ting ter Bevordering van Vrolijkheid - is 
een netwerk van professionele kunste-
naars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, 
jongeren en ouders, die samen wekelijks 
meer dan honderd kunstprojecten op 
bijna dertig azc’s realiseren.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en 
beeldende kunst zijn het instrument om 
verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes 
bieden de inspiratie om eigen talenten te 
ontdekken en ontwikkelen.

Diaconie
zondag 26 december

Wanneer de kerstnachtdienst komt te 
vervallen is de collecte van de Kerstnacht-
dienst op deze zondag gepland!

Stichting Ong Education
zondag 2 januari

Opknappen van klaslokalen, uitboren van 
waterput en bouw watertoren voor het 
collège van Youtou (middelbare school).
Briellenaar Bram Poldervaart, die de 
zomer van 2020 zes maanden in  Senegal 
vastzat vanwege de lockdown, heeft 
veel nieuwe contacten gelegd en andere 
scholen in de regio bezocht. Hij heeft 
onder andere het collège van You-
tou bezocht, een afgelegen dorp, een 
boottocht van een uur verwijderd van 
de bewoonde wereld. Het dorp leeft in 
volledige autarchie. Er is geen elektriciteit 
en geen internet. De bevolking leeft van 
de rijst- en fruitteelt, palmwijnproductie 
en visvangst. De school beschikt over een 
paar zonnepanelen waar dorpsbewoners 
hun telefoon opladen. Het collège van 
Youtou bestaat sinds 2005 en telt ca. 250 
leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. 
Directeur Lambert vertelt met trots dat 
ondanks de ongunstige omstandigheden 
de school het best presterende collège 
van het departement is met een slagings-
percentage van 95% tot 100%.
Dit jaar zijn vier leslokalen opgeknapt en 
van twee lokalen is de vloer vernieuwd. 
Verder zijn zes houten deuren in het 
directiegebouw vervangen door ijzeren-
deuren. Er is voor de school ook een fo-
tokopieerapparaat, een computer en een 
omvormer aangeschaft voor aanpassing 
van de zonne-energie.
Daarnaast kampte de school met een wa-

terprobleem. De waterput stond een deel 
van het jaar droog. De put is uitgeboord 
tot een diepte van 25 meter, zodat er nu 
het hele jaar door voldoende drinkwater 
is. Er zijn een pomp en zonnepanelen 
aangeschaft en een watertoren van vijf 
meter hoog gebouwd voor het noodza-
kelijke verval. Alleen het loodgieterswerk 
en de aansluiting van de zonnepanelen 
moet nog gebeuren. Hier is al geld voor 
gereserveerd en zodra we terugkeren 
naar Senegal zullen we deze werkzaam-
heden hervatten. Wij laten nooit werk-
zaamheden uitvoeren als niemand van 
ons aanwezig is.

Diaconie
zondag 9 en 16 januari

Op deze zondagen collecteert de diaco-
nie voor algemene doelen, waaronder 
het realiseren van een jaarlijkse ‘spaar-
pot’ voor onvoorziene omstandigheden, 
bijvoorbeeld bij een ramp of een speciale 
(landelijke) actie om hulp.

KiA Missionair werk
zondag 23 januari

Kerk in, van en voor het dorp. In veel 
dorpen speelt de kerk een belangrijke rol; 
als geloofsgemeenschap maar ook maat-
schappelijk en cultureel.  De ‘Dorpskerk-
beweging’ van de Protestantse Kerk biedt 
kleine gemeenten een platform waar zij 
hun ervaringen kunnen delen, ideeën 
kunnen opdoen en elkaar kunnen inspi-
reren en motiveren om kerk in, van en 
voor het dorp te worden. Veel (kleinere) 
dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) 
verbindingen gelegd met hun buurt. Door 
samen te werken met anderen kan ook 
een kleinere groep van betekenis zijn.

Diaconaal inloophuis/ 
diaconaal werker

Het komend diaconaal inloophuis, een 
speerpunt in het werk van de Brielse 
diaconie, zal te zijner tijd vanuit de Sjoel 
gestalte krijgen. De diaconaal werker is 
daarin de spil die een en ander op dit 
gebied gaat organiseren en met anderen 
(gemeenteleden) gaat ‘ondernemen’. 
Een werkgroep bestaande uit Marion 
Groeneveld, Jelle-Jan Holwerda, Ronald 
van de Vliet en ds. Eibert Kok is hiermee 
druk doende en het werk is nu in het 
stadium van het realiseren van de pro-
fielschets waarmee een diaconaal werker 
wordt gezocht.
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Verkort Overzicht
Begroting

2022
Begroting

2021
Rekening

2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

900 900 1.082
17.100 16.200 30.241

9.800 9.400 12.654
7.850 7.350 7.738

35.650 33.850 51.715

12.270 12.300 12.288

300 640 23
15.000 - -

3.800 3.530 3.511
2.385 2.095 106
1.650 200 177

16.100 16.100 6.584
4.050 4.250 10.377
3.350 3.750 5.672
7.850 7.350 7.738

66.755 50.215 46.476

-31.105 -16.365 5.239

- 0 0
- - -
- 0 0

-31.105 -16.365 5.239

- 0 -
- 0 -
- 0 -5.000

-285 -285 -239
-285 -285 -5.239

-31.390 -16.650 0

Protestantse gemeente te Brielle
College van Diakenen - Begroting 2022

Conceptversie 30-11-2021 14:34 1

Toelichting diaconale 
begroting 2022

De begroting 2022 is gebaseerd op de 
jaarrekening 2020 en de stand van baten 
en lasten tot en met september 2021. 
Het begrote resultaat is negatief. Dit komt 
o.a. door hogere kosten in verband met 
investeringen in het diaconaal inloophuis. 
Tevens wil de diaconie de reeds bestaan-
de activiteiten blijven doen. Gezien het 
eigen vermogen en de beschikbare liqui-
diteit kan een negatief resultaat door de 
Diaconie worden gedragen en levert geen 
problemen op voor de continuïteit.

BATEN - Opbrengsten uit rente, 
dividenden en beleggingen

Door de vrijval van een spaardeposito 
met 4% rente in 2021 valt een bedrag aan 
rentebaten weg in vergelijking met 2020. 
Aangezien de rentetarieven zeer laag zijn 
(tussen 0,01 en 0,10%) bij het vastzetten 
voor meerdere jaren is een daling van 
de rentebaten onvermijdelijk. In 2021 is 
naast de spaardeposito’s een bedrag op 
een beleggersrekening ingelegd. Naar 
verwachting zal dit meer rendement op-
leveren dan de rente op spaardeposito’s. 
In totaliteit zijn de opbrengsten uit rente, 
dividenden en beleggingen voor 2022 
daarom hoger begroot dan voor 2021.

Opbrengsten levend geld
De opbrengsten levend geld worden voor 
2022 iets hoger ingeschat met hetgeen 
is begroot in 2021. Dit omdat de ontvan-
gen vrijwillige bijdragen en giften in 2021 
evenals in 2020 hoger zijn dan begroot. 

LASTEN -Kosten pastoraat 
respectievelijk diaconaal pastoraat

Voor 2022 is € 15.000 begroot voor de 
kosten van een diaconaal werker. Deze zal 
worden ingezet voor het opstarten van 
het diaconaal inloophuis. De verwachting 
is dat dit nu in 2022 kan worden gerea-
liseerd. Mochten de kosten die hiermee 
gemoeid zijn hoger uitvallen dan zullen 
deze in 2022 ten laste van de voorziening 
‘maatschappelijk werk’ worden gebracht.

Kosten beheer, administratie 
en archief

Deze kosten zijn hoger begroot dan voor-
heen doordat de kosten van de kerktele-
foon zijn toegenomen. De audio toegang 
is vervangen door internet video. Hier-
door is een uitzending in beeld mogelijk.

Rentelasten/bankkosten
De bankkosten worden voor 2022 hoger 
begroot, omdat er door de bank negatie-

ve rente wordt gerekend over saldi boven 
de € 100.000,00 op betaal- en spaarreke-
ningen. De diaconie heeft hier sinds 2021 
mee te maken en de verwachting is dat 
deze trend zich voortzet in 2022.

Diaconaal werk plaatselijk
De uitgaven voor het plaatselijk diaconaal 
werk zijn op eenzelfde bedrag begroot. In 
2020 vielen de kosten lager uit doordat 
vanwege corona activiteiten niet door 
konden gaan. Er was wel rekening mee 
gehouden in de begroting. Dit geldt ook 
voor 2021. Voor 2022 is de verwachting 
dat activiteiten wel plaats kunnen vinden. 

Diaconaal werk regionaal/ 
provinciaal/landelijk/wereldwijd

Door de verwachte lagere baten en toe-
nemende lasten in vergelijking met 2020 

komt het resultaat negatief uit voordat gif-
ten aan instellingen zijn gedaan. Hierdoor 
is een gift aan instellingen voor regionaal/
landelijk en wereldwijd niet mogelijk.
Het College van Diakenen acht dit niet 
wenselijk en heeft de giften aan instellin-
gen voor regionaal/landelijk en wereld-
wijd daarom in totaal begroot op  
€ 5.000,-. De focus van de giften aan 
instellingen zal voor 2022 evenals voor 
2021 meer liggen op instellingen die re-
gionaal betrokken zijn. Ook is een bedrag 
voor aanvullende bijdragen op doorzend-
collecten begroot onder deze post.
Heeft u vragen dan kunt u contact met 
mij opnemen. Dit kan per e-mail diacona-
leraad@protestantsegemeentebrielle.nl of 
per telefoon 06-23283312.

Marion Groeneveld-Prins, 
penningmeester diaconie
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Uitnodiging voor het groot huisbezoek
Thema: Van U is de toekomst

In januari en februari organiseren we weer een serie groot 
huisbezoeken/huiskamergesprekken. Het thema is ons vanuit de 
landelijke Protestantse Kerk Nederland aangereikt en zal dus in 
vele plaatselijke gemeenten wel worden nagevolgd.
Leidraad voor deze gesprekken is een bewerking van het ‘Onze 
Vader’ van Huub Oosterhuis met als titel: Onze Vader verborgen.

Eibert Kok & Herman Bloemhof

Beschikbare data:
Maandagavond 24 januari 20.00 - 22.00 uur
Dinsdagavond 25 januari 20.00 - 22.00 uur
Donderdagmorgen 27 januari 10.00 - 12.00 uur
Vrijdagmiddag 28 januari 14.00 - 16.00 uur
Maandagavond 31 januari 20.00 - 22.00 uur
Dinsdagmiddag 1 februari (lunch) 12.00 - 14.00 uur
Dinsdagavond 1 februari         20.00 - 22.00 uur
Woensdagavond 2 februari       20.00 - 22.00 uur
Maandagavond 7 februari                20.00 - 22.00 uur
Woensdagmiddag 9 februari           14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10 februari        14.00 - 16.00 uur

Graag bij aanmelding het volgende aangeven:
• Drie data, in volgorde van voorkeur.
• Met hoeveel personen komt u?
• Wilt u gastgezin zijn?
• Wilt u opgehaald worden?

U kunt zich tot 3 januari aanmelden bij Herman Bloemhof.
E-mail: herman_bloemhof@hotmail.com
Adres: Van Almondeweg 25,  3231CS Brielle
Telefoon 0181-416344 of 06-51236988

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.
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Van de 
kerkenraad

Nieuwe voorzitter kerkenraad
Op zondag 7 november jl. is de heer Wim 
Littooij door ds. Eibert Kok bevestigd als 
ouderling. Hij gaat voor een periode van 
twee jaar het voorzitterschap van de ker-
kenraad vervullen.
De derde kerkenraadsvergadering van dit 
seizoen op 25 november was de eerste 
onder zijn leiding.

Organisatieaanpassing kerkenraad
In zijn laatste vergadering van 25 novem-
ber jl. heeft de kerkenraad gekozen voor 
het zogenoemde werkgroepenmodel als 
toekomstige organisatievorm.
Dit model gaat uit van een kleine kerken-
raad van minimaal zeven ambtsdragers 
(het kerkordelijk minimum), die delegeert 
naar werkgroepen (één ambtsdrager met 
gemeenteleden) en commissies (ge-
meenteleden). Het College van Kerkrent-
meesters en het College van Diakenen 
(juridische rechtspersonen!) blijven in hun 
huidige vorm bestaan.
In het komende veranderingsproces 
wordt de kerkenraad bijgestaan door 
een extern begeleider, mevrouw Lydia 
Roosendaal. De groep die het verande-
ringsproces voorbereidt, heeft van de 
kerkenraad mandaat verkregen om met 
het door mevrouw Roosendaal opgestel-
de plan van aanpak aan de slag te gaan. 
Per onderdeel van het plan van aanpak 
zal worden bekeken of het wordt uitge-
werkt met of zonder inzet van de extern 
begeleider.
De voorbereidingsgroep is recent uitge-
breid en bestaat nu uit de volgende per-
sonen: de dames Jeanette van Dalsem, 
Jacqueline Groenewegen, Sonja Timmer-
mans en de heren Willem Delwel, Eibert 
Kok en Wim Littooij.

Voortgang beleidsplan
De kerkenraad wil effectief met het 
beleidsplan van onze gemeente aan de 
slag. Daartoe is in de laatste kerkenraads-
vergadering een inventarisatie onder de 
kerkenraadsleden gehouden van speer-
punten voor de komende twee jaar uit 
het beleidsplan.
Uit deze inventarisatie kwamen de vol-
gende punten naar voren: de jeugd en 
ook met name de generatie met jonge 
gezinnen; het diaconaal inloophuis; en 
de diversiteit in de eredienst. Afgesproken 
wordt om met een groepje gemeentele-
den te brainstormen over het in gesprek 
komen met jonge gezinnen die zijn afge-
haakt of zijn overgestapt naar een andere 
gemeente; het College van Diakenen stelt 
in januari 2022 een profielschets op voor 
een diaconaal werker; en de predikant en 
enkele ambtsdragers gaan zich beraden 
over de diversiteit in erediensten.

Begrotingen 2022
De kerkenraad heeft de Begroting 2022 
van het College van Kerkrentmeesters en 
de Begroting 2022 van het College van 
Diakenen vastgesteld. Elders in dit kerk-
blad vindt u een verkort overzicht van de 
diaconie begroting. De begroting van de 
kerkrentmeesters staat op de website en 
is bij de penningmeester in te zien.

Inspiratieavond in 
Sint-Catharijnekerk

De Ring Haringvliet van de Classis Delta 
organiseert op 15 februari 2022 een Inspi-
ratieavond in de Sint-Catharijnekerk. Het 
thema van deze avond is Kerk & Kansen 
na Corona.
De avond start om 18.00 uur met een 
broodje en tijd voor elkaar. Om 19.00 uur 
start het programma met de classispredi-
kant Arie van der Maas. De avond eindigt 
om circa 21.00 uur.

De Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 (NBV21) 
heeft een kwetsbare buitenkant. Mevrouw 
Gretha Robbemond heeft met de Crea-
doe-middag-dames daarvoor een prach-
tige geborduurde omslag gemaakt zoals u 
op de foto kunt zien.

De oecumenische werkgroep verzorgt op 
woensdag 19 januari 2022 - in de week 
voor de Eenheid van het gebed - een uur 
van bezinning en gebed.
Plaats: Parochiekerk aan de Nobelstraat 22
Tijd: 15.30 uur tot circa 16.30 uur
Dit onder voorbehoud van coronamaat-
regelen.

Omslag voor 
de nieuwe bijbel

Oecumenische
viering
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Kerstfeest is denken
aan vrede en licht
aan de boodschap
het blijde bericht
van komen van mensen heel dicht tot elkaar niet voor heel even maar
- als het kan - het hele jaar.

In deze koude lange dagen, hebben we hier toch wat vragen,
is het geloof nog in het land, samen gaan hand in hand?

Met kerstwensen word je overladen
met vele voornemens, goede daden. 
Bidden strekt niet meer tot eer, geld, bezit, 
Ik - zucht meer en meer.

Oneerlijke praktijken en oplichterij, vieren deze dagen hoogtij.
Ach mensen we zijn er allen niet voor te vinden. 
Kindje Jezus wou dat we allemaal correct beminden.

Dus wat we allen voor U wensen zijn 
niet de dagelijkse Kerst- en Nieuwjaarswensen,
maar inkeer, inzicht en een geloof diep en sterk, 
goede moed in het dagelijkse werk.

Hoop en moed is altijd goed.

Ik wens een ieder ondanks de moeilijke tijd toch fijne Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Jannie Mol-in ‘t Veld 

Hoop en moed

Vierde advent

Begroting
In de vergadering van de kerkenraad van 
25 november 2021 was de (ontwerp) 
begroting voor 2022 aan de orde. Mede 
rekening houdend met ook in 2022 te 
verwachten gevolgen van Corona ver-
toont die begroting een negatief resultaat. 
Met een tekort van ruim 162.000 euro. 

Najaarsactie
Eind november lieten we de brieven voor 
de Najaarsactie 2021 uitgaan. We hopen 
dat we door deze actie met elkaar het 
tekort over dit jaar (2021) kunnen weg 
werken. Mogen wij op u rekenen ?

Gebruik Sint-Catharijnekerk
In het afgelopen (kerkelijk) jaar werd de 
kerk meer dan dertig keer gebruikt voor 
een uitvaart. Gelet op de kosten voor 
de kerk die dit gebruik meebrengt en de 
terugloop van de kerkelijke financiën is 
het helaas niet mogelijk om dit gebruik 
gratis te laten zijn. Voor gemeenteleden 
wordt in rekening gebracht 275 euro. 
Voor niet-gemeenteleden 425 euro. Over 
catering bij uitvaarten hebben wij als kerk 
afspraken met een vaste cateraar.

Actie Kerkbalans
Zoals elk jaar zullen ook in (begin) 2022 
vrijwilligers bij alle kerkleden langs gaan 
voor de Actie Kerkbalans. Het thema is 
opnieuw: “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen”. Meer dan ooit heeft onze 
kerk uw financiële steun nodig om actief 
te kunnen blijven en om aan anderen 
te kunnen geven. En zo het verschil te 
blijven maken. En bovendien perspectief 
te houden voor de toekomst. Wij hopen 
dat het in 2022 weer mogelijk zal zijn om 
de antwoordenveloppe van de actie bij u 
thuis op te halen. Begin dit jaar stonden 
de Coronamaatregelen dit helaas niet toe.

Vrijwilligers gezocht
Om de actie Kerkbalans te kunnen uit-
voeren zijn dringend vrijwilligers (‘lopers’) 
nodig die in januari de brieven bij de 
kerkleden bezorgen en vervolgens (als 
de dan geldende coronamaatregelen dit 
toestaan) de antwoorden ophalen. Iets 
voor u om te doen ? U kunt zich hiervoor 
opgeven bij Ineke Hania: i.hania@hotmail.
com Bij Ineke kunt u desgewenst ook 
nadere informatie krijgen. Wij hopen op 
uw medewerking.

Kerkvervoer - koffierooster
Nog steeds zoeken wij iemand die het 
vervoer naar en van de zondagse och-
tenddiensten wil coördineren. En iemand 
die het ‘rooster van koffieschenkers’ wil 
maken ten behoeve van ‘kerkkoffie’ na de 
ochtenddiensten. Via: kerkrentmeesters@
protestantsegemeentebrielle.nl kunt u 
zich hiervoor opgeven. Door uw aan-
melding en inzet worden kerkvervoer 
en ‘kerkkoffie’ weer mogelijk. Uiteraard 
afhankelijk van de coronamaatregelen.

Kosters
Helaas is Pieter Schwartz wegens ziek-
te in elk geval voorlopig uitgeschakeld. 
Heel erg blij zijn we met het feit dat Ger 
Kreukniet zich bereid heeft verklaard om 
de taken van Pieter (voorlopig) over te ne-
men. Velen van u zullen Ger nog kennen 
vanuit de tijd dat hij koster - en daarna 
hulpkoster - was.

Gift(en)
Via mevrouw Van der Lugt ontvingen we 
in de afgelopen periode een anonieme 
gift van 51 euro. Hartelijk dank hiervoor.

Van de 
kerkrentmeesters

Een vuur is warm, een vuur geeft licht en kijk:
het wordt steeds meer.
Zo krijgt de vrede een gezicht, wij wachten op de Heer.
Vier kaarsen schijnen in de nacht, het wonder is nabij.
Het kind dat zolang werd verwacht maakt alle mensen blij.



Na een korte onderbreking in de Advents-
tijd, toen het alternatieve leesrooster naar 
Lucas 1 uitweek, gaat in het nieuwe jaar 
Johannes weer het evangelie zijn dat de 

toon aangeeft. Op sommige dagen valt 
het gewone driejarige en het alternatieve 
rooster (niet helemaal toevallig) samen.

Het driejarige rooster wijst Lucas 1: 39-45, 
de lofzang van Maria, aan en het alter-
natieve Lucas 1: 57-80, de lofzang van 
Zacharias.

Op Kerstavond zal het bekende Kerste-
vangelie uit Lucas 2: 1-20 klinken.

Voor de Kerstmorgen is Johannes 1: 1-18 
aan de beurt: “Het Woord is mens gewor-
den en heeft in ons midden gewoond…” 
(vers 14).

Januari
5 Diaconale raad, Sjoel, 19.45 uur
6 Alles wat ademt, kerk, 20.00-21.30 uur
10  Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30-15.30 uur
12 Het Gesprek, Sjoel, 20.00-21.30 uur
13   Kerkenraad 19.45 uur
17   Crea-doe-middag, Sjoel,  

13.30-15.30 uur
17  Het orgel in de kerk, kerk,  

20.00-21.30 uur
19 Oecumenisch middaggebed
 Nobelstraat 22, 15.30-16.30 uur
24 Crea-doe-middag, Sjoel, 
 13.30-15.30 uur
24 Een goed gesprek, Sjoel,  
 20.00-22.00 uur

Lied 445

Agenda

De nacht is haast teneinde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.
Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 
Hij die de engelen dienen 
die eeuwen is verwacht, 
is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 
nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 
Hoevele zware nachten
 van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn op deze donkere 
aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan ’t einde van de nacht. 
God lijkt wel diep verborgen
 in onze duisternis 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 

tekst: Jochen Klepper, 
vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt, 

melodie: Johannes Petzold

Bij de 
diensten
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Twee leessporen 

19 december
Lofzangen

24 december
Kerstavond

25 december
Kerstevangelie

26 december
Stefanus

Kerkdiensten rond Kerst
Bij het inleveren van de kopij voor dit nummer van het kerkblad is nog niet bekend 
hoe rond Kerst de maatregelen in verband met corona zullen zijn. De huidige maat-
regelen (inclusief de avondlockdown) zijn tot en met 18 december van kracht. 
Als die maatregelen verlengd worden, betekent het dat de kerstnachtdienst zonder 
publiek moet plaatsvinden. Voor de kerstdiensten zal waarschijnlijk aanmelding 
vooraf nodig zijn, omdat in de kerk de anderhalve meter afstand gehouden moet 
worden waardoor het aantal plaatsen gelimiteerd is. 
Houd de berichtgeving op de site en op Facebook in de gaten. De Kerstdiensten zijn 
in ieder geval te volgen via internet: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10278.

Deze dag is vanouds de dag van Stefanus, 
de eerste martelaar. 
De lezingen die daarvoor aangegeven 
worden zijn: Handelingen 6:8 - 7:2a en 7: 
52-60 en Matteüs 23: 34-39.

Op 2 januari vieren we Driekoningen en 
lezen we het verhaal van de magiërs uit 
het oosten, Matteüs 2: 1-12.

Beide roosters vragen aandacht voor het 
optreden van Johannes de Doper en de 
doop van Jezus: Lucas 3: 15-16 en 21-22 
en Johannes 1: 19-34.

Op deze dag klinkt het bekende verhaal 
van de bruiloft in Kana, Johannes 2: 1-12.

In Lucas 4: 14-21 wordt verteld van het 
eerste optreden van Jezus, in de synago-
ge van Nazaret. 
In Johannes begint Jezus zijn optreden 
met de roeping van de eerste leerlingen, 
Johannes 1: 35-52.

2 januari 
Driekoningen

9 januari 
Johannes de Doper

16 januari 
Bruiloft in Kana

23 januari 
Eerste optreden Jezus



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

  Collecten

zondag 19 december 4e Advent Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Missionair werk
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud

vrijdag 24 december Kerstnacht ½ Werelddiaconaat
21.30 uur liturgische kleur is wit ½ Leger des Heils
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zaterdag 25 december Kerstmorgen Eredienst 
10.00 uur liturgische kleur is wit Kinderen in de knel
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud

zondag 26 december Stefanus Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 2 januari Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Diaconie
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud

zondag 9 januari 1e zondag na Epifanie Eredienst 
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Annabel Magdeburg-de Jong (Vlaardingen)  Onderhoud

16.00 uur of 17.00 uur Vesper
Zie website voor aanvangstijd

zondag 16 januari 2e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 23 januari 3e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Missionair werk
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 30 januari 4e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Tineke Flim (Monster)  Onderhoud

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Het is bijna Kerst. De stal is al neergezet. Een houten huisje met 
een dak van stro en plukjes mos op de grond.
De kinderen mogen de beeldjes uitpakken. Elke dag een paar.
“De schaapjes eerst”, zeggen ze. Het zijn er vijf, vier witte en 
één zwarte. Als de kinderen slapen, beginnen de witte te  
klieren.

En zo vinden de kinderen haar de volgende morgen. Op de 
grond. “De zwarte is gevallen”, zeggen ze verbaasd. Broertje raapt 
het op en zet het terug in de stal.      ’s Avonds worden de os 
en de ezel erbij gezet. Niet te dicht op de rand, dan kan er niets 
gebeuren.

O nee? Zodra het donker wordt begint het geklier weer. “Hé, 
de schapen hebben mot”, zegt de ezel. “Ja, met z’n allen tegen 
één, dat is niet eerlijk”, zegt de os. “Daar moet je eigenlijk iets 
aan doen.”

“Ben je gek, niet mee bemoeien, anders krijg jij straks de klap-
pen. Daar heb je de politie, ik bedoel de herders,  voor.”
“Ja, maar die zijn nog niet uitgepakt”,  bedenkt de os.

‘‘Dat is onze schuld niet”, zegt de ezel. “En als je er niet tegen 
kunt, kijk je maar de andere kant op.” 
Het gedonder duurt trouwens niet lang, want even later ligt het 
zwarte schaapje al weer op de grond. 

“Nou, alweer”, roepen de kinderen de volgende morgen. 
“Hoe kan dat nou?”
“Ik weet het”,  zegt Zusje. “Dat doen die witte, die moeten het 
zwarte schaapje niet.”
“Vanavond komen de herders erbij”, zegt broertje. “Dan zal het 
wel over zijn.”
Twee herders zijn er. Dat moet toch wel genoeg zijn voor die 
paar schapen.

“O, wat is die zwarte toch lief”, zeggen de witte. “Wat is zwart 
toch schattig”. En ze duwen het zwarte schaap naar de rand. 
“Ons een beetje opzij zetten? Nou, dat kunnen wij ook”, 
schreeuwt het grootste schaap. “Zwart is lelijk, zwart stinkt”,  
gilt de kleinste. En de witten schoppen het zwarte schaapje  
de stal uit. 
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De kerststal



Foto: Joost de Koning. 
tekst Theun Klein, 

ontleend aan
Als het op vieren aankomt, 
uitgave Gooi & Sticht, 1991

Want bij Jezus wordt niemand er uit geschopt. Bij Hem telt iedereen mee.” 

Als het donker is, begint het gedonder en 
gepest opnieuw. 
“Tja, wat moet je daar nou mee? ” zeg-
gen de herders. “Die witte hebben een 
hekel aan die zwarte, daar doe je niets 
aan.”
Dus knalt het zwarte schaapje voor de 
derde maal uit de stal.
“Nou ligt ie er weer!”, roept zusje.  “Ik kan 
er wel om huilen.”
“Niet doen”,  troost moeder,  “straks komt 
het  kindje Jezus erbij. En dan is het echt 
over. Geloof me maar. 
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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!



Afgelopen maand hebben we voor het eerst in Brielle meege-
daan aan het spel Sirkelslag. Dit spel wordt door teams in heel 
Nederland gespeeld. Aan de hand van een bijbelverhaal speel 
je verschillende spellen waarbij creativiteit en samenwerken 
belangrijk zijn. Dit jaar was het thema ‘Terug naar de toekomst’ 
en stond het scheppingsverhaal centraal.
Op vrijdagavond verzamelden we in de Sjoel om met het team 
‘De Watergeuzen’ de Sirkelslag uitdaging aan te gaan. Het eerste 
spel, een ballonnen-estafette-puzzel, wisten ze in recordtijd op 
te lossen. Ook kwam hun creativiteit op tafel in de opdracht waar 
ze samen een stopmotion video moesten maken. Het zintuigen-
spel bleek lastiger. Hierbij moest je door te ruiken, proeven of 
voelen, raden wat de leiding voor je neus zette. Maar zelfs bij het 
laatste spel zat de sfeer er nog goed in en werden er veel punten 
gescoord. De Watergeuzen wisten in totaal zo’n 80 procent van 
de punten te verdienen. Een hele prestatie! 
Na een lekkere beker warme chocomelk met slagroom, ging 
iedereen tevreden naar huis.
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De Watergeuzen doen mee aan Sirkelslag Kids

Levende adventskalender
Zaterdag 18 december houden we één 
adventsbijeenkomst bij Boerderij Op Aar-
de, Sleepseweg 9.
We gaan er vooralsnog vanuit dat het 
gezien de virusbeperkingen mogelijk is. 
De huidige maatregelen gelden tot en 
met 18 december.
We zijn ruim voor 17.00 uur klaar en er 
is ruimte genoeg om anderhalve meter 
afstand te houden. 
En vergeet niet een mondkapje mee te 
brengen voor de momenten dat we ons 
verplaatsen.
Aanvang 15.00 uur.  Weet u welkom maar 
check indien mogelijk op het laatste mo-
ment de website.
Voor de zekerheid dat we niet met teveel 
mensen zijn vragen we u toch nog te 
melden wanneer u denkt te komen. Dat 
kan per mail g.morgenstern@hetnet.nl of 
telefonisch 0181-416886.

Een goed gesprek 
(voor iedereen zo tussen de 20 en 60 jaar)

Onderwerp: Contextueel bijbellezen
Je bent van harte welkom op maandag 
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 (hoofdingang)
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
6 januari
13 januari    Epifanie  lied 514 - 534
10 februari  Psalmen  lied (Psalm) 1 - 150

Het gesprek
(op woensdagen)
Zes avonden ‘Het Gesprek’ met het door-
lopende thema Verlichting door Willem 
Christian Meyboom
Plaats: De Sjoel, 20.00 – 21.30 uur
Tijd: 20.00 uur met een inloop en koffie 
vanaf 19.30 uur

12 januari spreker: ds. Eibert Kok,  
predikant PKN Brielle.
Het volgende gesprek is op 9 februari met 
dr. Wim van der Meijden, emeritus arts 
dermatologie.
De gespreksavond met Dr. Tjaard Barnard 
is verplaatst tot een nader te bepalen 
datum, waarschijnlijk in april.

Het Kam-orgel en de kerkmuziek
(op maandagen)
17 januari
Een serie van vier avonden in de  
Sint-Catharijnekerk
Tijd: 20.15 uur met catering vooraf
Verzorgd door de organisten van de kerk
Plaats: Sint-Catharijnekerk

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).
De eerstvolgende vespers zijn op 
9 januari en 13 februari.

Winterwerk



Tuincentrum

M. van den Berg

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

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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Sinds vijf jaar wonen ze in Brielle, Rob en Marianne van der 
Burgh. De regelmatige kerkganger kent ze wel want ze zijn al 
helemaal ingeburgerd.

ls je ergens nieuw komt te wonen moet je er wel aan werken dat 
je zo gauw mogelijk de mensen leert kennen. En dat hebben ze 
gedaan.
Ze hoorden opmerkingen dat je op latere leeftijd niet meer zo 
makkelijk in een vreemde omgeving kunt wennen. Daar gingen 
ze dus bewust mee aan de slag.

Mensen leren kennen
Op zondag na de kerkdienst koffiedrinken, dan heb je altijd wel 
een gezellig praatje. 
En ze gingen de bloemen wegbrengen bij mensen die ze niet 
kenden. 
Rob werd lid van het Randstedelijk mannenkoor en leerde daar 
mannen uit Brielle kennen die ook van zingen houden. En hij 
werd vrijwilliger bij de toeristendienst. 
Marianne die in de Achterhoek opgroeide in een gezin met tien 
kinderen leerde al vroeg wat gastvrijheid inhoudt.
Ze woonde in Doetinchem en ging daar ook naar de kerk. Va-
kantiegangers en andere onbekenden werden door haar moeder 
uitgenodigd om mee te gaan op de koffie. 
En waar eten is voor tien kinderen kunnen er altijd wel een paar 
gasten aanschuiven. 
Toen de kinderen de deur uit waren had haar moeder altijd zes 
opgemaakte bedden klaar staan voor kinderen, kleinkinderen en 
andere logés.

Van west naar oost en samen naar het westen
Rob groeide op in Den Haag in een gezin met vier kinderen. Hij 
had een oom en tante in Zelhem waar hij vaak logeerde. Zijn fa-
milie kerkte ook in Doetinchem. Zo groeiden ze eigenlijk samen 
op. Ze kennen elkaar al sinds hun kleutertijd. 
En op 19 november 1971 gaven ze elkaar het ja-woord. Dat was 
een drukke dag. Die begon in de ochtend om kwart voor negen 
in het stadhuis van Doetinchem waar hun burgerlijk huwelijk 
werd voltrokken. Er werden foto’s gemaakt bij kasteel Slangen-
burg, met aansluitend een receptie voor de Achterhoekers. Daar-
na vertrokken ze met een stoet auto’s achter hen aan  richting 
Maarn, waar in een gezellig hotel een heerlijk diner klaar stond. 
De ceremoniemeester moest de tijd strak in de gaten houden 
want om 19.00 uur werd hun huwelijk bevestigd in de kerk aan 
de Hooigracht in Den Haag. Daarna was er om 20.30 uur een 
druk bezochte receptie bij Rob thuis. De volgende dag hadden ze 
pas tijd om alle cadeaus uit te pakken.

Woningnood in Den Haag
Rob werkte bij de ABN-AMRObank in Den Haag. Een woning 
was nauwelijks te krijgen en ze begonnen in de uitbouw van 
een huis met een lange gang. Hadden ze logés dan sliepen die 
achter elkaar in de gang. Zo konden ze er drie kwijt. Na een jaar 
verhuisden ze naar een zolderetage. Daar werd hun eerste zoon 
geboren. Hun eerste kind was een echte huilbaby en Marianne 
zei tegen Rob: als de tweede ook een huilbaby is dan vind ik het 
wel genoeg, dan kap ik ermee.

Gelukkig was de tweede een rustig kind en zo kwamen er nog 
drie bij. Drie zoons en twee dochters kregen ze. De jongste is in 
Rotterdam geboren want toen woonden ze inmiddels in Berkel 
en Rodenrijs.

Donderslag bij heldere hemel
Op 56-jarige leeftijd was hij één van de 12.000  bankmedewer-
kers die ontslag kreeg bij de bank-reorganisatie. Terug van va-
kantie lag er een envelop van de bank waarin hem werd meege-
deeld dat zijn baan als hoofdkassier niet langer werd verlengd.
Solliciteren bleek onbegonnen werk in een tijd van grote werk-
loosheid. En dan werkt je leeftijd ook niet mee. Dan ga je meer 
vrijwilligerswerk doen. Stichting Gehandicaptenbeleid Lansin-
gerland, Vluchtelingenwerk en pleegzorg en zo meer en daarbij 
wandelen en zingen.

De moeder van Marianne woonde inmiddels ook in Berkel, in 
een verzorgingshuis. Daar organiseerden ze gezellige dingen 
voor alle bewoners. 
Vijfendertig jaar hebben ze in Berkel gewoond maar toen het 
verzorgingshuis van hun moeder/schoonmoeder opgeheven 
werd en moeder een plekje kreeg in Zeist besloten ze om zelf bij 
hun dochter Hanneke en haar gezin in de buurt te gaan wonen. 
Zij wonen aan de Kloosterweg en zo kwam dit positieve stel vijf 
jaar geleden in Brielle wonen.
En daar hebben ze nog geen dag spijt van gehad. Door omstan-
digheden buiten hen om was er geen groot familiefeest maar 
ze hadden wel een heel gezellig weekend met hun kinderen en 
kleinkinderen die om de beurt bij hen kwamen.

We feliciteren hen namens de hele gemeente en wensen hen 
nog veel jaren samen in redelijke gezondheid!

Trudy Morgenstern

Gouden bruidspaar 
Marianne en Rob van der Burgh



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 14 januari 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 27 januari. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

Met de schrijfactie Wright For Right staan 
we dit jaar wegens Corona maatregelen 
niet in de Catharijnekerk, maar u kan wel 
meedoen met de actie. 
Als u op de computer naar www.amnesty.
nl gaat en Kom in Actie! aanklikt, ziet u 
tien brieven voor verschillende personen 
of zaken. Met een simpele muisklik onder-
tekent u en doet u mee.
Van harte aanbevolen!
Namens de Werkgroep Amnesty Interna-
tional Brielle,

Martha Spruit en Jacob Voogt 

1. Teken een cirkel op het papier en be-
paal het middelpunt.
2. Teken een horizontale lijn door het 
middelpunt en zet daar midden op een 
rondje, dit wordt het hoofdje.
3. Zet een verticale lijn recht boven het 
hoofdje naar de rand. Knip die lijn in, 
knip het hoofdje rondom en laat nekje 
vastzitten. Knip de horizontale lijn vanaf 
het nekje in tot halverwege. Knip deze lijn 
vanaf de linkerrand in tot halverwege.
4. Vorm een kegel van het lijf door de ho-
rizontale knippen in elkaar te schuiven. Zo 
ontstaan de vleugels. Breng lijfje, hoofd 
en vleugels even in vorm zodat de engel 
goed kan staan.
5. Maak de engel zo mooi als je wilt.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor 
bezoek, telefoontjes, bloemen en ansicht-
kaarten na mijn heupoperatie. Tevens 
werd ik verrast met een mooi boeket 
bloemen van de kerk. Dit alles heeft me 
goed gedaan. 

Gerrie Smit

Hartelijk bedankt voor de bloemen die 
we kregen vanuit de kerk. Het was een 
moeilijke tijd voor ons. We waren allebei 
gevallen en daarna kwam Rob weer in het 
ziekenhuis terecht. Gelukkig is alles weer 
stabiel.

Rob en Sjaan van Velden

Een klein kerkje naast me op tafel. Het is 
een herinnering waar ik altijd aan zal den-
ken, dan wel in het groot. De grote kerk 
blijft aanwezig. Hartelijk dank en goede 
dagen toegewenst,

In moeilijke dagen zulke prachtige bloe-
men ontvangen is een voorrecht. Lieve 
schenkers heel hartelijk dank daarvoor!

Aurelia Walraad

Hartelijk dank voor de bloemen die ik 
zondag 28 november vanuit de kerk 
mocht ontvangen als teken van verbon-
denheid. 

Gijs Versluis

Hartelijk dank voor uw ‘lichtje in donkere 
dagen’. Veel mensen zien door corona 
niet veel licht meer in hun bestaan. Lief 
om weer wat warmte en kleur in het 
dagelijks leven te geven. Fijn dat wij er 
voor elkaar mogen zijn en zo wat vreugde 
kunnen schenken.

Emma Schot

Ik wil de kerkenraad hartelijk bedanken 
voor het leuke presentje in de vorm van 
een verlicht kerkje, heel leuk bedacht.

Jannie Mol-in ‘t Veld 

De komende tijd zullen jullie me niet zo 
vaak in de kerk aantreffen omdat ik bin-
nenkort een behandeling zal ondergaan 
vanwege een kwaadaardig gezwel. Ge-
lukkig zijn er geen uitzaaiingen aangetrof-
fen. We houden moed en hoop voor de 
komende tijd. Ook namens Cobi, hartelijk 
dank voor de bloemen van de kerk en de 
tekenen van meeleven die we door mid-
del van kaarten hebben ontvangen. 

Pieter en Cobi Schwartz

Wij willen u hartelijk bedanken voor de 
vele kaarten welke wij hebben mogen 
ontvangen na het overlijden van onze 
vader, Jacob Groenewegen. 
Ook de aanwezigheid van velen van u bij 
de dank- en zangdienst voor zijn leven 
heeft ons erg goed gedaan.

Familie Groenewegen

Bedankt

Inleveren kopij

Schrijfactie
Amnesty

Engel maken
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plus.nl

Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
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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Drukwerk IUitgeverij IMarketing&Strategie
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Nauwe Sloopje 1b
3231 BW Brielle
T 0181 417 111
info@bastionx.nl
www.bastionx.nl

Communicatie
met de x-factor...
De communicatiepartner voor groot en klein!
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0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18


