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Meditatie
Ineke Zuurmond-Borgonjen

Zorgheld
“Jullie zorgheld is weer thuis!” roep ik met enige zelfspot als ik
‘s avonds na een lange dag werken, de voordeur open doe.
Want hoewel ik, als geestelijk verzorger in de verpleeghuiszorg,
inderdaad met enige regelmaat met corona word geconfronteerd, en mij soms in zo’n geel pak moet hijsen, voel ik mij verre
van een held. Mijn collega’s en ik doen gewoon ons werk, en ja,
dat werk is soms lichamelijk en emotioneel zwaar, maar om ons
nu helden te noemen?
Het woord ‘held’ past in het hele oorlogsjargon dat momenteel
via de media over ons uit wordt gestort. Luister gewoon maar
eens naar het NOS-journaal. We verwachten binnenkort een
derde golf. Deze golf is onafwendbaar en zal in maart ons land
overspoelen. We zijn in een strijd verwikkeld met het virus en
we hopen die strijd uiteindelijk te kunnen winnen door massaal
te vaccineren. Mensen die in de zorg werken, behoren tot de
frontlinie. Ze krijgen, als ze op een corona afdeling werken zelfs
een soort ‘debriefing’ zoals ook gebruikelijk voor militairen in
oorlogsgebieden.
Is de metafoor van de oorlog wel een goede metafoor om te
omschrijven wat corona met ons doet? Een oorlog kan je winnen of verliezen. Geldt dat ook voor onze strijd met het virus?
Zijn we niet van meet af aan verliezers? We hebben sinds maart
2020 immers vooral verloren: dierbaren, werk, inkomen, levensvreugde.
Als je een oorlog verliest, dan heb je iets niet goed gedaan. Dan
was je tactiek niet goed, heb je je vijand onderschat, was je onvoldoende voorbereid. Maar corona is een grotendeels onbekende vijand, we weten nog steeds niet hoe hij zich voortbeweegt
over het strijdtoneel, en door zijn voortdurende mutaties, is hij
ongrijpbaar. Hoe kan je dan spreken van een verkeerde tactiek,
van fouten en een slechte voorbereiding?
En als je zelf getroffen wordt door corona, heb je dan soms geheuld met de vijand? Ben je te onvoorzichtig geweest? Maar hoe
kunnen we in hemelsnaam een kus, een knuffel, een gedeelde
kop koffie, een verjaardagsfeest ‘fout’ noemen. Het zijn essentiële
onderdelen van ons menselijk leven.
Ik vraag me af of we door al die oorlogstaal onze samenleving en
onszelf niet onnodig beschadigen. Want taal beschrijft niet alleen
een werkelijkheid, het schept ook een werkelijkheid. En dus zien
we onszelf en elkaar als goeieriken en slechteriken, als verliezers
en winnaars, als strijders en verraders.
Zijn er geen andere metaforen, die veel beter beschrijven wat
corona met ons doet? Wat te denken van ‘gevangenschap’, ‘ballingschap’, ‘een tocht door de woestijn’? Deze woorden openen
opeens een andere wereld; een wereld waarin een mens het
moet te zien uithouden, waarin vergezichten en uitzichtloosheid
elkaar afwisselen, waarin je honger lijdt maar waarin je soms onverwacht wordt gevoed met manna dat uit de hemel valt, waarin
je snakt naar water, maar je soms even kunt laven aan de bron.
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Uit het
liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk
Er staat zoveel moois in het nieuwe
liedboek dat het bijna onmogelijk is
om een keuze te maken
Toen het vorige nieuwe liedboek uitkwam, zat ik op de basisschool, dat was
in 1973.
Iedere week leerden we ‘het Lied van de
week’ en op die manier heb ik heel veel
liederen uit het liedboek leren kennen.
Kinderen die blokfluit konden spelen,
mochten meespelen, dat was natuurlijk
heel motiverend. Je kunt wel zeggen dat
dit heeft bijgedragen aan mijn muzikale
ontwikkeling.
En nu is daar het nieuwe liedboek met
nog veel meer liederen om te ontdekken!
Er staat zoveel moois tussen dat het bijna
onmogelijk is om een keuze te maken.
Maar er is één lied dat ik nooit kan zingen
zonder dat ik ontroerd raak, dat is lied 910.
Dat komt vooral door de melancholieke
Welshe melodie. De tekst is geschreven
door de Engelse dichter William Cowper en vertaald door Jan Willem Schulte
Nordholt.
Annemarie Timmer

1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

3 Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

2 Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

4 Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd en met Pasen
Het thema van de Veertigdagentijd is dit jaar ‘Ik ben er voor jou.
Zeven keer barmhartigheid.’
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij
heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten
en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen
bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert hij ons tot op
de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf hij zijn
leven en stond op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven we
door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
De bloemschiksuggestie voor de Veertigdagentijd en Pasen is
geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne
van Kerk in Actie ‘Ik ben er voor jou’ en op het bijbehorende
magazine.
Elke zondag van de Veertigdagentijd staat er een ander werk van
barmhartigheid centraal.
Namens de Werkgroep liturgisch bloemschikken,
Hilly Timmermans
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Liturgisch
bloemschikken
Veertigdagentijd en Pasen 2021

Op onze nieuwe website - www.protestantsegemeentebrielle.
nl - vindt u het boekje Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd
en Pasen. Daarin staan mooie schikkingen voor thuis met prachtige bijpassende teksten.
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Kerkkronkel
Theun Klein

Stropoppen
Stropoppen. Met liefde in elkaar gezet van stro dat na de oogst
op het land bleef liggen. De hele nazomer glimmend en pronkend in de zachte zomerzon. Maar de eerste de beste herfststorm trekt ze uit elkaar. En als de herfstregens losbarsten blijft
er alleen wat nat stro op de grond liggen. Het wordt bij elkaar
geveegd en verbrand.

In deze nieuwe eeuw dringt een onooglijk virusje de
mensenwereld binnen.
Een onooglijk kereltje van een onbeduidend slavenvolk dringt
op slinkse wijze het paleis van de koning binnen. En daar, in
het huis van de machtigste van het land groeit hij op. Krijgt het
beste voedsel dat er is, wordt gekleed in koninklijke gewaden en
krijgt ook nog eens opleiding tot topdiplomaat. En dat allemaal
onder de beschermende hand van de man die voor hem en de
andere jongetjes van zijn volk de verdrinkingsdood in de Nijl had
bedacht.
Jaren later, na ook nog een harde leerschool als schaapsherder
in de woestijn - groter tegenstelling kun je niet verzinnen - is hij
de man die dat slavenvolk, zijn moedervolk, bevrijdt. En het hof
dat hem (op)voedde en kleedde, troggelt hij goud en goed af.
Rijk beladen op weg naar de vrijheid lokt hij de hen achtervolgende militie een zijarm van de Nijl in, waar die hele Egyptische
elite jammerlijk verdrinkt.
Als dat geen humor is. Israëliërs in ballingschap of in eigen land
omringd en belaagd door vijanden hebben elkaar vast grinnikend dit verhaal verteld. Om zo elkaar een hart onder de riem te
steken.
In het twintigste jaar van deze nieuwe eeuw dringt een onooglijk
virusje de mensenwereld binnen. En waar dictators van dromen
en waar legioenen voor op de been worden gebracht, lukt het
deze ziekteverwekker simpel en snel. Binnen een jaar heeft het
de hele wereld in zijn greep en zet het de menselijke beschaving
op z’n kop.
In de dagelijkse talkshows buitelen de deskundigen over elkaar

heen. Vol vuur wijzen ze op het tekort aan mondkapjes, testmateriaal, laboratoriumcapaciteit, vaccins. En als dat allemaal op
orde is, zijn het de te laat genomen strenge maatregelen of de
te vroeg ingezette versoepelingen. Of het buitenland waar het
allemaal beter en vlugger gaat. Steeds ernstiger kijkende virologen, epidemiologen en politici - hoe kunnen die mensen na
een zware dag werken in zorg en bestuur er ’s avonds toch nog
zo fris en fruitig bij zitten - die ons voorhouden dat het echt niet
goed gaat. En als het dan eindelijk wel wat beter gaat dan duiken
er ineens mutaties op en hebben we weer wekenlang voer voor
verhitte discussies.
Wat een ander geluid in de overdenking, half januari, van onze
oud-predikant ds. Egbert Rietveld. Hij houdt de bruiloft in Kana
tegen het licht. Niet het verharde leven waarin het Ik voorop
gaat, maar samen delen en vertrouwen hebben in elkaar is de
sleutel die Jezus in dit verhaal aanreikt.
Om niet als stropoppen bij tegenwind uit elkaar te vallen. Maar,
als ooit dat slavenvolk, met geloof, hoop, liefde en vooral ook
humor overeind te blijven.

Gelooft gij dat?
Johannes 11 – vers 26-27
Gelooft gij dat? Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat
Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Een geloofsbelijdenis van
Martha in het verhaal van de opstanding van Lazarus.
Dit bordje hing boven het bed van mijn vader en moeder. Als
kind vond ik dit een moeilijke tekst. Toen ik voor het eerst kon
lezen, las ik Geloofd gij dat? Ja Beere! Heere kon ik nog niet
goed lezen. Op de achterkant van het tekstbordje stond:
mijn belijdenistekst, geschreven door mijn vader Cornelis Jacob
Lobs.
Heeft u ook zo’n oud tekstbordje in de gang hangen of boven
uw bed? Maak een foto en stuur deze foto met een tekstje naar
onskerkblad@catharijnekerk.nl.
Tine Wolters
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Van de
Diaconie
Verantwoording diaconale collecten
en giften over het 4de kwartaal 2020
Collecten voor eigen werk
Kia Werelddiaconaat
Voedselbank Brielle
Kia Najaarszending
Hospice Waterlelie
Missionair Werk
Kinderen in de Knel
Leger des Heils
Zendingsbussen in kerk
Vrijwillige Diaconale Bijdrage
Giften voor Diaconie

€ 1.195,60
760,82
521,25
200,00
240,00
200,00
645,00
200,00
30,75
150,00
245,00

Totaal

€ 4.388,42

Hartelijk dank aan een ieder voor de
giften en de vrijwillige bijdragen die de
diaconie in 2020 mocht ontvangen. Mede
hierdoor konden naast de diaconale
gemeentelijke activiteiten diverse goede
doelen worden verblijd met een donatie.

Toelichting bij de collecten
Als u één van de beoogde collectedoelen
in het bijzonder wil 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.

Werelddiaconaat Moldavië
Door de economische situatie in Moldavië
zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het
buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige
dorpen wonen alleen nog maar ouderen
en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt
kerken die hen stimuleren om voor elkaar
te zorgen. Jongeren helpen eenzame en
zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder
ouders, een plek waar ze met hun verhaal
terecht kunnen. Op de eerste zondag van
de 40-dagentijd, 21 februari, collecteren
we hiervoor. Deze collecte is onderdeel
van de 40-dagentijdcampagne 2021.
Meer informatie en alle materialen voor
deze campagne vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Missionair werk - Pioniersplekken
In Nederland gaan er steeds minder
mensen naar de kerk. Dat betekent niet
dat er geen behoefte is aan zingeving.
Kerken spelen hierop in met alternatieve

vormen van kerk zijn. Hier delen ze het
evangelie op een manier die aansluit bij
waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt
deze pioniersplekken. Ze staan altijd in
verbinding met een bestaande gemeente,
want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben
elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160
pioniersplekken ontstaan. In de dienst van
28 februari collecteren we voor dit doel.
Meer informatie: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/hoe-start-je-met-pionieren

Zending Libanon
Op 7 maart collecteren we voor zendingswerk in Libanon. Voor de kerk in het
Midden-Oosten is Libanon een belangrijk
land. Christelijke instellingen als Near East
School of Theology hebben een regionale
functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië,
Israël/ Palestina en Libanon. Wilbert van
Saane werkt er namens Kerk in Actie
als docent theologie en geeft lessen in
systematische theologie en missiologie.

Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe
te passen.

Armoede in eigen land
Armoede, ook in ons land komt het voor.
In Oost-Groningen en Limburg wordt
armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er
zijn minder voorzieningen. Juist in deze
regio’s zijn de kerken klein en hebben ze
weinig financiële middelen. Hoe kun je
dan als diaconie iets doen voor mensen in
kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je
bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen
die opgroeien in armoede? Kerk in Actie
ondersteunt kerken in deze regio’s in hun
diaconale taak. Met de collecte van 14
maart willen we deze actie ondersteunen.

Wereld diaconaat Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen
veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in
Actie helpt de kerk boeren en boerinnen
om een coöperatie op te zetten waardoor
ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun
producten krijgen. Met het verdiende
geld kunnen ze vervolgens weer betere
landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig
mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. Op
de vijfde zondag in de 40-dagentijd, op
21 maart, collecteren we hiervoor. Ook
deze collecte is onderdeel van de 40dagentijdcampagne 2021. Meer informatie over deze campagne vindt u op
www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
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Beroepingscommissie heeft keus gemaakt
Zoals u in het vorige kerkblad heeft kunnen lezen zijn we als beroepingscommissie met één kandidaat verder in gesprek gegaan.
Er heeft een vervolggesprek met de kandidaat en de voltallige
beroepingscommissie plaatsgevonden op woensdag 13 januari jl.
De beroepingscommissie is aansluitend tot een keuze gekomen
en heeft een unanieme voordracht gedaan aan de Kerkenraad.
Dit heeft de beroepingscommissie verwoord in de adviesbrief die
op 20 januari jl. aan de kerkenraad is gestuurd. Daarin heeft de
beroepingscommissie een toelichting gegeven op de gevolgde
procedure en op het proces. Tevens heeft de beroepingscommissie verwoord waarom we van mening zijn dat deze kandidaat
goed aansluit bij de profielschets en het door de kerkenraad opgestelde beleidsplan. De beroepingscommissie is ervan overtuigd
dat dit de kandidaat is die onze gemeente zoekt.

Voortgang
Na het versturen van de adviesbrief aan de kerkenraad ging
het snel. Op zaterdag 30 januari jl. heeft de voorzitter van de
beroepingscommissie de kerkenraad een mondelinge toelichting gegeven op de adviesbrief. De naam en andere relevante
gegevens van de kandidaat zijn onder embargo bekend gemaakt
aan de kerkenraad. Daarna is de kandidaat voorgesteld en in
gesprek gegaan met de kerkenraad. Hierbij stond de ontmoeting
centraal én beantwoording van vragen, zowel van de kerkenraad
als vanuit de kandidaat. Over het vervolg van de procedure zal
de kerkenraad u verder informeren.
Vanaf heden zal de kerkenraad u over het verdere proces informeren en houdt de beroepingscommissie ‘pas op de plaats’.
Met vriendelijke groet, namens de beroepingscommissie PGB,
Arjan Monteny, voorzitter en Annette Schot, secretaris

Van de
kerkenraad
Gemeentevergadering
op 28 februari 2021
De kerkenraad is verheugd u te kunnen
meedelen dat het beroepingswerk in onze
gemeente zijn voltooiing nadert.
Na de afgelopen zomer is de beroepingscommissie begonnen met haar
werkzaamheden, waarvan zij regelmatig
verslag doet in het kerkblad. Onder zeer
moeilijke omstandigheden en in zeer korte tijd heeft de beroepingscommissie een
kandidaat gevonden voor de functie van
predikant in onze gemeente. Uit het advies van de beroepingscommissie aan de
kerkenraad en de daaropvolgende kennismaking tussen kandidaat en kerkenraad, is
ons gebleken dat het een zeer geschikte
kandidaat betreft. De waardering voor
het werk van de beroepingscommissie
is dan ook groot. Op 30 januari jl. heeft
de kerkenraad in een extra vergadering
een voorlopig besluit genomen om deze
kandidaat te gaan beroepen.
Conform het bepaalde in de Plaatselijke
Regeling van de Protestantse Gemeente
Brielle zal de nieuwe predikant verkozen
worden door de kerkenraad na de gemeente gehoord te hebben.
Graag willen de kerkenraad en de beroepingscommissie u dan ook als gemeente
nader informeren over het voorgenomen
besluit van de kerkenraad en u kennis
laten maken met de kandidaat. Daarbij wil
de kerkenraad u hierover ‘horen’. Onder
normale omstandigheden zouden we dit
doen tijdens een gemeentevergadering,
aansluitend op een kerkdienst. Helaas zijn
de huidige omstandigheden verre van

lijk is, waardoor het draagvlak voor het te
nemen besluit zo groot mogelijk is. Beide
zaken zijn voor onze gemeente van groot
belang. De gemeentevergadering is uit
privacy overwegingen alleen rechtstreeks
te volgen via de kerkomroep en niet achteraf terug te zien.

normaal en is zo’n fysieke samenkomst
door de coronapandemie, onverantwoord.
De kerkenraad heeft daarom besloten
deze bijeenkomst online te houden, vergelijkbaar met de kerkdiensten.
Via een kerkomroep-uitzending zal de
beroepingscommissie en de kerkenraad
u informeren over het advies. Aansluitend is er dan gelegenheid tot het stellen
van vragen. Dit kan dan live, tijdens de
bijeenkomst via e-mail, sms, whatsapp
of telefoon. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan dit bericht. Uw vragen of
opmerkingen, voorzien van de naam van
de afzender, zullen vervolgens live in de
uitzending worden besproken.
Vervolgens zal de kandidaat zich aan u
voorstellen, waarna u wederom live kunt
reageren. U kunt ook schriftelijk reageren, door uw bericht uiterlijk maandag 1
maart, voorzien van afzender, te posten in
de brievenbus van de Sint-Catharijnekerk.
Uiteraard komt deze schriftelijke reactie
dan niet in de uitzending naar voren.
De kerkenraad realiseert zich dat deze
werkwijze niet ideaal is. Toch heeft zij het
vertrouwen dat in deze aangepaste vorm
de bijeenkomst zo laagdrempelig moge-

Indien u vragen heeft over of bezwaren
tegen de hierboven genoemde aangepaste uitvoering van de gemeentevergadering, dan kunt u deze uiterlijk 22 februari
kenbaar maken aan de scriba (scriba@
catharijnekerk.nl). Als u hulp nodig heeft
bij het bekijken van de uitzendingen van
kerkomroep.nl laat het dan ook weten.
Na de gemeentevergadering zal de kerkenraad zich in een aparte bijeenkomst
beraden over de ontvangen reacties uit de
gemeente. Vervolgens zal de kerkenraad
een definitief besluit nemen ten aanzien
van het beroepen van de predikant.
Agenda gemeentevergadering op
28 februari 2021 vanaf 11.30 uur via
www.kerkomroep.nl.

didaat door beroepingscommissie
- e-mail: kerkenraad@catharijnekerk.nl
- sms, whatsapp, telefoon: 06 83411849
of 06 15003883
- schriftelijk: in brievenbus Catharijnekerk tot uiterlijk 1 maart 2021

7

Van de
kerkrentmeesters
Kerk in beeld
De beelduitzendingen blijken in een
behoefte te voorzien. Met het betrokken
bedrijf zal een definitief contract worden
gesloten.

Begroting 2021
In dit kerkblad vindt u de verkorte versie
van de begroting 2021.
Heeft u een vraag of opmerking of wilt
u de onverkorte versie van die begroting
ontvangen, mail dan Sonja Timmermans,
onze penningmeester:
penningmeester@catharijnekerk.nl.

Actie Kerkbalans 2021
In lijn met de landelijke actieperiode zijn
- door een groot aantal vrijwilligers - in
de afgelopen maand de enveloppen voor
Kerkbalans 2021 rondgebracht.
In tegenstelling tot andere jaren zal deze
keer bij u geen antwoord worden opgehaald. Dit in verband met het coronavirus.
Alle brievenbezorgers: hartelijk dank voor
uw inzet en moeite.
Als u in 2020 geen betalingsmachtiging
(voor onbepaalde tijd) heeft afgegeven,
kunt u uw bijdrage op de manier die u in
2020 gewend was, overmaken op onze
bankrekening: NL35 INGB 00043205 46.

Consistorie
De consistorie was al volledig opnieuw
behangen. Inmiddels is ook het schilderwerk afgerond.
Resultaat: een ruimte met een heel fijne,
lichte, sfeer.

Zilver
Twee fraaie zilveren schalen, door ons in
bruikleen gegeven ten behoeve van de
tentoonstelling Meesterstukken van Delftse zilversmeden 1590-1800 in Museum
Prinsenhof Delft, zijn retour gekomen en
weer veilig opgeborgen.

Bestel de gratis
veertigdagentijdkalender
De Petrus veertigdagentijdkalender 2021 van de landelijke Protestantse Kerk Nederland daagt je uit tot bezinning in de veertig
dagen op weg naar Pasen. Via een link op onze nieuwe website
www.protestantsegemeentebrielle.nl kun je de kalender gratis
aanvragen. Binnen een paar dagen ontvang je de kalender in je
brievenbus.

Het verbond in beeld
Op de kinderpagina in deze editie van het kerkblad wordt over de
regenboog verteld en het verbond dat God met ons via Noach
heeft gesloten. Jan Hut heeft op een prachtige manier de regenboog in beeld gebracht, wakend over onze Sint-Catharijnekerk.
Hoe kan het verbond nog treffender tot uitdrukking worden
gebracht?
In de bijbel staat in Genesis 9: 12-17 er het volgende over.
God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte
aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken
over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen.
Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft.
Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als
de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan
denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.’
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Begroting 2021
De begroting voor 2021 is opgemaakt met als basis de meerjarenbegroting tot en met 2025. De baten voor 2021 zijn substantieel lager begroot dan in de voorgaande jaren.
Vanwege Covid 19 is de verwachting dat de opbrengsten van het
onroerend goed in de vorm van verhuur kerk en Sjoel beduidend
lager zullen zijn . Daarnaast is eveneens de verwachting dat er
minder toeristen de kerk zullen bezoeken en dat de baten van de
rommelmarkt aanzienlijk lager zullen zijn. Lichtpuntje is wel dat
de opbrengsten van vrijwillige bijdragen en collectes ondanks
Corona in 2020 ongeveer gelijk zullen zijn aan de begroting,
voor 2021 is hier ook vanuit gegaan. Een groot aantal leden
maakt wekelijks of maandelijks geld over voor gemiste collectes.
De kosten voor 2021 zijn min of meer op hetzelfde niveau be-

groot als in 2020, e.e. a. in lijn met de meerjarenbegroting.
Met betrekking tot pastoraat is er rekening gehouden met het
vervullen van 1 FTE . We hopen dat we in de loop van 2021 onze
vacature kunnen invullen.
De rentelasten zijn in 2021 lager begroot dan in 2020. De reden
hiervoor is dat de lening die verstrekt is door de Diaconie ter
financiering van De Sjoel is afgelost nadat de verkoop van het
Zalencentrum medio 2020 is geëffectueerd.
De volledige begroting ligt gedurende vijf dagen na publicatie
in het kerkblad ter inzage bij de penningmeester Sonja
Timmermans met wie u telefonisch een afspraak kunt maken
via nummer 0181-418808

Protestantse Gemeente Brielle te Brielle

Begroting, versie 1

college van kerkrentmeesters

Jaar 2021

Totaal exploitatie
begroting
2021

rekening
2019

begroting

2020

Baten
Baten onroerende zaken

Rentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten
Subsidies en bijdragen

€
€
€

36.785
147.790

€

10.000
194.575

totaal baten €

Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Salarissen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Door te zenden collecten

€

€
€
€
€
€
€

89.450 €
7.000 €

€
€
€

5.000
112.250

€
€
€
€
€
€
totaal lasten €

12.500
13.350
76.900
7.700
1.500
325.650

84.684
148.500
57.338
290.522

€
€
€
€
€
€

75.803
54
152.043
177
51.393
279.470

89.600 €
7.000 €

93.176
9.003

€

5.000

€

9.661

€
€
€
€
€
€
€
€

102.238
12.500
13.350
76.900
7.700
6.300
320.588

€
€
€
€
€
€

95.610
9.697
13.123
69.403
7.593
3.721

€

310.987

Saldo baten - lasten €

-131.075 €

-30.066 €

-31.517

€
€

15.000 €
3.000 €

- €
3.000 €

561.144
1.250

Incidentele baten
Incidentele lasten

totaal €
Resultaat Verslagjaar

Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen

12.000

€

-3.000

€

559.894

€ -119.075

€

-33.066

€

528.377

€

-

€

-

€

-

€

- €

€

-

€
totaal €

- €

-

€

-

- €

- €

-

-

-

€

-

-33.066 €

528.377

€

Resultaat € -119.075 €
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Bij de
diensten
Leesrooster
onder voorbehoud
21 februari
28 februari
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart

Genesis 9: 8-17
Marcus 1: 12-15
1 Koningen 19: 9-18
Marcus 9: 2-10
Exodus 20: 1-17
Johannes 2: 13-22
Jozua 4: 19 - 5: 1, 10-12
Johannes 6: (1) 4-15
Jeremia 31: 31-34
Johannes 12: 20-33
Marcus 11: 1-11
Marcus 14: 1-15, 47

Wees hier aanwezig

7 maart - Derde zondag in de Veertigdagentijd: Oculi
Gewas en Arbeid
De naam Oculi betekent Ogen.
De eerste lezing is Exodus 20: 1 - 17.
De evangelielezing is Johannes 2: 13 - 22.
Beide lezingen geven aanleiding om
ons af te vragen ‘Waarop zijn onze ogen
gericht?’ De Tien Woorden in Exodus 20
richten onze ogen op een wereld waar
Gods wil geschiedt op al onze levensterreinen. Het is een overbekende tekst,
voorheen steevast aan het begin van de
eredienst uitgesproken. En zoals het dan
gaat met zulke teksten, ze gaan om zo
te zeggen bij de geluiden van het huis
horen. Je hoort er niet echt meer van op;
je gaat er niet voor op het puntje van je
stoel zitten. We lezen ze nog af en toe,
maar we lezen er ook zomaar overheen.
Terwijl ze nou juist fundamenteel zijn
voor het menselijk leven. Dus moeten wij
onze ogen toch maar weer goed de kost
geven, met een schuin oog naar de krant

en het journaal.
De evangelist Johannes vertelt over de
woede van Jezus bij het zien van hoe
mensen de godsdienst misbruiken voor
hun eigen belang.
In de Veertigdagentijd kunnen wij ons
oefenen in een manier van kijken die
gekenmerkt wordt door bewogenheid,
ontferming, solidariteit. Leren oog te
hebben voor wat goed is voor aarde en
mensen. En zo is het op deze zondag ook
weer de vraag: ‘Wat beogen wij met de
zorg voor ons levensonderhoud? Waarop
is onze arbeid gericht? Wat produceren
wij en waarvoor? Hoe consumeren wij?’
Daarbij dan wel bedenken, dat de
Eeuwige in zijn liefde zijn ogen niet van
ons kan afhouden. Dus, wat maak je je
bezorgd voor de dag van morgen? Zie
de vogels, zie de leliën op het veld.
Harry Doornbos

Lied 295
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijke kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze
vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
tekst Huub Oosterhuis
melodie Tom Löwenthal
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Vastenactie: Werken aan je toekomst
De Oecumenische werkgroep Brielle sluit
zich dit jaar weer aan bij de landelijke
Vastenactie. Het thema is in 2021 hetzelfde als in 2020: ‘Werken aan je toekomst’.
We laten zien hoe belangrijk het is dat
kinderen niet alleen naar de basisschool
kunnen, maar ook een vervolgopleiding
krijgen om een vak te leren. Dat vergroot
de kans op werk, waarmee ze een redelijk
inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met
Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag
hij weer naar school wil omdat hij leraar
wil worden. Meer over hem is te vinden
op internet via vastenactie 2020/2021.nl.
In Nederland gaan alle kinderen naar de
basisschool en middelbare school. Ook
elders in de wereld krijgen steeds meer
kinderen basisonderwijs, al is het maar
een paar jaar. Een vervolgopleiding zit
er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee
juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kan verdienen.
Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer
jongeren (en volwassenen) naar school
kunnen en een vervolgopleiding krijgen
om een vak te leren. Zoals kleermaker,
bakker, winkelier, bijenhouden of manden
vlechten.
Dat helpt echt. Sommige mensen verdienen hooguit acht à negen euro per

maand. Na een opleiding en begeleiding
verdienen ze nu tussen de 20 en 50 euro
per maand. Daarmee kunnen ze voor
zichzelf zorgen. Samen kunnen we ervoor
zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar
school gaan en door kunnen leren!
Wat kunnen wij met elkaar doen?
Helaas geen vastenmaaltijden en geen
bus in de kerk om geld te geven voor de
vastenactie. Wel vragen wij of u aandacht
wilt besteden aan dit vastenproject en
daarvoor wilt doneren.
Het is mogelijk om aan het eind van
de Vastenactie geld te doneren op een
nummer dat we in het volgende kerkblad
bekendmaken.
Meer informatie: www.vastenactie.nl.

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

Collecten
zondag 21 februari
10.00 uur
ds. Janneke Herweijer (Haamstede)

1e zondag van de 40-dagentijd
liturgische kleur is paars

Eredienst
Werelddiaconaat
Onderhoud

zondag 28 februari
10.00 uur
mevrouw Anneke Klavers (Spijkenisse)

2e zondag van de 40-dagentijd
liturgische kleur is paars

Eredienst
Missionair werk
Onderhoud

zondag 7 maart
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

3e zondag van de 40-dagentijd
liturgische kleur is paars

Eredienst
Kerk in Actie
Onderhoud

zondag 14 maart
10.00 uur
ds. Ineke Zuurmond (Zwartewaal)

4e zondag van de 40-dagentijd
liturgische kleur is paars

Eredienst
Kerk in Actie
Onderhoud

zondag 21 maart
10.00 uur
ds. Geertje Zomer (Haamstede)

5e zondag van de 40-dagentijd
liturgische kleur is paars

Eredienst
Kerk in Actie
Onderhoud

zondag 28 maart
10.00 uur
ds. Harry Doornbos

Palmzondag
liturgische kleur is rood`

Eredienst
Diaconie
Onderhoud
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Veertig dagen de tijd
De veertigdagentijd is een mooi moment
om stil te staan bij de liefde. En zeker nu,
in dit ‘coronatijdperk’ is het een heel goed
onderwerp om met elkaar over te praten.
Hoe merk je dat iemand van je houdt of
hoe laat je zelf zien dat je van iemand
houdt?

Foto’s en herinneringen
Een leuke manier om het over de liefde
te hebben is aan de hand van foto’s en
herinneringen. Het is vaak grappig om
met elkaar te raden wanneer foto’s zijn
gemaakt en waar het was. De tijd gaat
zo snel dat het soms best moeilijk is te
bedenken hoe lang het geleden is.

Symbool
Wat zijn symbolen van de liefde? Een hart
is wel het meest bekende. Die kun je op
veel manieren uitbeelden. Op papier, van
klei, een hartvormige cake en zelfs met je
handen kun je een hart vormen.
Als je met meer kinderen bent kunt je
ook een spelletje doen waarbij één van
de kinderen even de kamer uitgaat en je
ondertussen bijvoorbeeld een chocolade hartje verstopt. Daarna mag het kind
terugkomen en op zoek gaan naar het
hartje. Gaat het kind de goede richting
dan roep je ‘warm’, gaat het verkeerd, dan
roep je ‘koud’. Daarna kan de volgende
op zoek net zo lang tot iedereen aan de
beurt is geweest.

Kinder
Kijkbijbel

voorbeeld iets lekkers voor haar of hem
maken.
Hieronder staat een recept voor een
zogenaamde Flapjack. Een flapjack is een
soort koek, die gebakken wordt van boter,
suiker en havermout. Het is een traditioneel gerecht dat in Groot-Brittannië wordt
gegeten bij de thee als de kinderen uit
school komen.

Liefdesbloem
Maak nu een liefdesbloem waarbij (een
foto van) jezelf in het hart van de bloem
staat. Je kunt de foto van jezelf in een hart
knippen en dan in een cirkel om het hart
leg je ongeveer 6 ronde bloemblaadjes
(met een beetje overlap om achter het
hart vast te plakken). Teken of schrijf daarna in de blaadjes zes dingen waaraan je
merkt dat anderen - je ouders, vrienden,
Jezus … - van jou houden.

Flapjack (24 stuks)
Je hebt nodig: 500 gram havermout(vlokken); 170 gram kokos; 340 gram margarine; 170 gram suiker; 375 gram stroop; 125
gram honing; 1 theelepel zout:
vet een rechthoekige bakvorm in en
bekleed de bakvorm met bakpapier;
ne op een laag vuur;
zout toe en roer goed door;

‘Houden van’
Veertigdagentijd is de tijd om na te denken over het lijden van Jezus. Jezus gaf
zóveel aan mensen. Daarmee vroeg hij
mensen om zelf ook zo goed voor elkaar
te zijn en om van elkaar te houden. Jezus
zegt dat Christenen te herkennen zijn
aan de liefde die ze voor elkaar hebben
(Johannes 13:34).
Hoe kun je merken dat iemand van
je houdt? Schrijf op een vel papier in
het midden ‘houden van’ en maak een
woordweb rond ‘houden van’ .
Als je van iemand houdt kun je bij12

vorm, ongeveer 2 cm dik en druk goed
aan;
het mengsel hard begint te worden in
de hoeken, het midden blijft nog ongeveer 20 minuten zacht;
in om de stukjes aan te geven;
deze dan verder afkoelen op een taartrooster.
Smullen maar!

Kinderen horen graag uit de Bijbel
vertellen. Vooral als er mooie, kleurige
tekeningen bij het verhaal staan. De
tekeningen in de Kijkbijbel hebben iets
speciaals: ze spreken boekdelen.
Dat is de kunst die Kees de Kort verstaat
en met dat artistieke vakmanschap
illustreerde hij 28 bijbelverhalen van
de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’.
Zijn kunstwerken uit de losse boeken
zijn inmiddels op een andere manier
verwerkt. Met de tekst van alle verhalen
zijn ze vormgegeven tot een nieuw,
sprankelend geheel: de Kijkbijbel. Een
Bijbel om in te kijken als je nog niet
kunt lezen, om je leeshonger te stillen
zodra je wél kunt lezen, om uit voor
te lezen of te vertellen als je (groot)
ouder of opvoeder bent. Een boek voor
… voor wie eigenlijk niet? Voor volwassenen is achterin de Kijkbijbel een
leeswijzer met achtergrondinformatie
bij de verhalen opgenomen.
Voorlezen tot 6 jaar, zelf lezen 6 tot 12
jaar.

Uit de
Samenleesbijbel

De Regenboog (Genesis 9, vers 8 tot en met 17)
De Ark van Noach
Bijna iedereen kent het verhaal van de
Ark van Noach. Zo krijgen kleine kinderen
vaak een speelgoed ark, van stof of hout
bijvoorbeeld, met alle dieren die in het
verhaal in de bijbel worden genoemd.
God had Noach gewaarschuwd dat er
een grote overstroming zou komen en
dat hij daarom een boot moest bouwen
en daarin van alle dieren een mannetje
en een vrouwtje mee moest nemen. En
zo gebeurde, waardoor Noach met zijn
vrouw, zijn drie zonen en alle dieren in de
ark de watersnood overleefde. God deed
daarna een belofte …

God doet de mensen een belofte
God zei tegen Noach en zijn zonen: ‘Nu
ga ik een belofte doen aan jullie en aan
de mensen die na jullie leven. Ik doe die
belofte ook aan alle dieren op aarde, aan
wilde en de tamme dieren, aan de vogels
en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen en
de dieren nooit meer zal doden door een
grote overstroming. Er zal nooit meer een
overstroming komen die de hele aarde
verwoest.’

God geeft een teken van zijn belofte
God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd
een teken van mijn belofte. Ik zet mijn
boog in de wolken. Dat is het teken van
mijn belofte aan jullie en aan alles wat op
aarde leeft. Steeds als ik veel wolken over
de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan
mijn belofte aan jullie en aan alles wat
leeft. Nooit meer zal het water iedereen
doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die
boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte.
Die belofte geldt voor altijd.’

Zelf doen

Regenboog maken

Met het volgende proefje kun je zelf ook
een regenboog maken.
Je hebt om te beginnen een zonnige dag
nodig, een lang hoog glas en een vel wit
papier.
Vul het glas met water en zet het glas in
de zon. Wacht tot het water niet meer
beweegt. Beweeg het witte vel papier
rondom het glas en probeer een regenboog te vangen.
Of schilder met waterverf een mooie
regenboog. Het zal je dan nog niet meevallen om de kleuren van de regenboog
goed na te schilderen!
En let goed op als de zon schijnt en het
een beetje regent, want niets is mooier
dan een échte regenboog …

Weetje

Zeven kleuren

Een regenboog bestaat uit zeven kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en
violet. Een regenboog kun je zien als de zon schijnt en het tegelijk een beetje regent.
Soms zie je zelfs twee regenbogen onder elkaar. Vroeger waren er mensen die dachten dat er onder aan de regenboog een pot met goud stond!
Nu, in deze coronatijd vinden mensen soms een soort van troost bij het zien van een
mooie regenboog. Zij denken dan misschien wel aan het verbond dat God met de
mensen sloot en hopen en bidden dat er gauw een einde komt aan deze best wel
moeilijke tijd.

13

adviesgesprek altijd gratis

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

Toe aan een andere auto?

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

Kijk voor het actuele aanbod op onze website

Vakgarage
Wolters B.V.

Molendijk 44 I 3227 CC Oudenhoorn I 0181 469946

www.vakgaragewolters.nl

Achter de schermen
Marco ‘t Hart en Jan Meuleman

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 met onze organisten, Marco ’t Hart en Jan
Meuleman.

Studeren
De voorganger bereidt zich voor op het schriftgedeelte dat voor
de betreffende zondag aan de orde is. Dat is te vinden op het
oecumenisch leesrooster dat in veel kerken, ook de onze, wordt
gevolgd.
Daar gaan heel wat uren denkwerk en studie aan vooraf. Dan
wordt er meestal een concept orde van dienst naar de organisten gestuurd. Daar reageren ze op, vooral om aan te geven wat
praktisch haalbaar is met bijvoorbeeld alternatieve liederen die
zich goed lenen voor onze huidige situatie. Telefoon en e-mail
zijn bij dat overleg onmisbaar.
Meer dan voorheen is orgelmuziek onderdeel van de eredienst.
Dat betekent wel dat er minimaal drie stukken muziek moeten
worden gezocht en gestudeerd. Vaak in korte tijd.
Marco: “Meestal probeer ik iets te spelen dat past bij de onderdelen van deze specifieke dienst. Dat lukt niet altijd, dus dan zoek
ik naar een bepaalde sfeer of emotie die past bij de plek in de
liturgie. Dat geldt ook voor de voorspelen van de liederen.”
Jan: ”Bij een voorganger die ik (nog) niet ken neem ik zelf meestal het initiatief om zodoende ruim op tijd te weten waar ik aan
toe ben. Eens in de twee weken heb ik nog orgelles en soms
combineer ik de muziek die ik daarvoor studeer met de muziek

die ik in de dienst speel. Ook zoek ik naar muziek die past bij de
periode van het kerkelijk jaar.”

Zingen
Wat missen we allemaal het met elkaar zingen! Hadden we in
het begin van de corona-epidemie de cantorij nog die op dinsdagavond de liederen opnam, nu mag er volgens de richtlijnen
van de landelijke kerk helemaal niet meer gezongen worden
tijdens de eredienst.
Gelukkig heeft onze cantorij een archief op haar website waaruit
de organisten kunnen putten. Zo werd er onlangs een lied gezongen dat in 1995 was opgenomen.
Marco: “Helaas kunnen de leden van de cantorij al maanden
niet meer bij elkaar komen om te repeteren en geluidsopnamen
te maken. Daarom heb ik Annemarie Timmer benaderd om de
liederen te zingen; erg fijn dat zij deze taak op zich genomen
heeft! Je moet er toch niet aan denken dat de liederen alleen op
het orgel gespeeld kunnen worden. Hoe mooi ons orgel ook is:
daarmee komt de tekst niet optimaal tot leven. Zodra ik de dienst
met de predikant heb kortgesloten, geef ik de liederen door aan
Annemarie zodat zij deze vast kan oefenen. Ook spreken we dan
een tijdstip af om diezelfde week de geluidsopnames te maken.
We maken deze opnames omdat zij via de microfoon in de kerk
niet voldoende duidelijk te horen zou zijn en het orgel te hard
zou klinken. We gebruiken daarom twee microfoons, één voor
Annemarie en één voor de totaalklank in de kerk, zodat ik op
mijn computer alles naar wens kan mixen. Het monteren van
de juiste opnames en het mixen is nog een aardig karwei, maar
daarmee maak je wel de kwaliteit in wat er zondags klinkt, de
moeite waard dus!
Door deze werkwijze was het ook mogelijk om met Kerst
(lees verder op pagina 17)
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Vandaag
besteld,
vandaag
in huis.
Energieneutraal

Zorgboerderij
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Zaalverhuur
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NIEUW

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

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

Beleef het verschil.

plus.nl

John Bos / Reede 36 // Brielle //

Plus Bos Reede 36 3232 27-08-2015
CZ Brielle13:02
BastionX-Kerkblad:BastionX_Kerkblad

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

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

Nauwe Sloopje 1b
3231 BW Brielle
T 0181 417 111
info@bastionx.nl
www.bastionx.nl
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Beeld van
de gemeente
Het vacaturebankje roept ons op om allemaal, jong en oud, een bijdrage te leveren
aan het reilen en zeilen van onze Protestantse gemeente Brielle.
Karin van Heijzen
Onze gemeente bestaat uit een diversiteit
aan mensen. Iedereen heeft zijn eigen
levenshouding. De een is vrolijk, de ander
gedachteloos, de ander weer behulpzaam
en/of beschermend of creatief.
We mogen er allemaal zijn.
Els Geldof

koperblazers toe te voegen als feestelijk
element, terwijl de zang van Annemarie
toch goed te horen bleef.
Jan: “Tot voor kort kon Willem Meyboom
nog ‘live’ zingen in de eredienst. Nu dat
voorlopig niet meer kan als gevolg van de
aangescherpte adviezen vanuit de PKN,
probeer ik de liederen op een andere manier een plaats te geven in de eredienst.
Ik maak dan bijvoorbeeld gebruik van een
opname uit het archief van de cantorij,
een orgelbewerking over het betreffende
lied of het spreken van de liedtekst door
de voorganger onder begeleiding van
orgelspel. De huidige situatie maakt dat je
dus erg creatief moet zijn als kerkmusicus.
Het vooraf opnemen van liederen is voor
mij niet mogelijk, aangezien ik onvoldoende kennis heb van het monteren en
mixen van opnames. Als de situatie het
weer toelaat, zal ik weer gebruik maken
van ‘live’ zang in de eredienst.

Commissie Eredienst
We hebben een Commissie Eredienst die
met elkaar diensten voorbereidt zoals de
diensten rond Kerst en Pasen. De leden
van deze commissie zijn ds. Harry Doornbos, Jan Meuleman, Freek Voskamp,
Lineke Landman, Jeannet Posma en Kees
Klerk, namens de cantorij. Het is begrijpelijk dat ze de laatste tijd ook al een poos
niet meer bij elkaar zijn gekomen en op
het ogenblik niet veel kunnen bijdragen
aan de dienst. Wel regelt Freek maande-

lijks dat er elke zondag een lector is voor
de schriftlezingen.

Digitale diensten
Bij de vraag aan de beide organisten welk
gevoel zij nu hebben bij de digitale diensten komen er positieve ervaringen naar
voren. Het is fijn om een mooie dienst
voor te bereiden. Ondertussen hebben we
ruime ervaring opgedaan in wat werkt (en
wat niet) en brengen we als kerk mooie
diensten bij de kijker en luisteraar thuis.
Dit doen we als team; niet alleen voorganger en organist, maar ook degenen
die zorgen voor een prachtige liturgie,
een mooi beeld en geluid ...
Het is duidelijker dan voorheen wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat is winst in
deze tijd waarin veel als verlies (met name
van vrijheid) voelt.

Tenslo!e
Met een blik achter de schermen raak je
ook bij dit onderdeel van de kerkdienst
onder de indruk van de vele uren die door
de organisten worden geïnvesteerd. Toen
we nog in de kerk aanwezig konden zijn
werd er vaak door het orgelspel heen gepraat. Misschien doet u dat thuis ook wel.
Of u gaat koffie inschenken.
Maar ik hoop dat het een verrijking is om
stil te worden bij het zo zorgvuldig voorbereide orgelspel, ook als we weer mogen
samenkomen!
Trudy Morgenstern

Geef ons heden ons dagelijks brood

In het jaar 1995 brachten wij een bezoek aan familie in Australië. Iedere morgen bij het
ontbijt zette tante Fré het broodschaaltje op de foto op tafel. En bij het afscheid gaf zij
ons het schaaltje mee. Dit cadeau is voor ons een fijne herinnering aan een lieve familie
waar wij deze vakantie doorbrachten.
Onny en Freek Voskamp
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Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

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

Voorstraat 18
Brielle
0181 - 416 765

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF
Voor al uw

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

goed advies, service
en vakwerk

www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

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

Meer dan 1000m2 fietsplezier onder 1 dak!

Gratis E-bikes testen
Professionele werkplaats

Tuincentrum

M. van den Berg

5 dagen per week geopend
Volg ons ook op:

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

PGB
agenda
In verband met de lockdown wordt er
digitaal vergaderd.

Februari

Bedankt
Ik was blij verrast toen Lies Schot kwam
namens de kerk met een mooi tasje met
tulpen voor mijn 90ste verjaardag.
Geweldig dat jullie dit allemaal nog doen
in deze moeilijke tijd.
Hartelijk dank hiervoor.
Arie Mol

18 Kerkenraad - 19.45 uur

Maart
2 Pastorale en Diaconale raad, 19.45 uur
8 College van Kerkrentmeesters,
19.45 uur
11 Moderamen, 19.45 uur
18 Kerkenraad, 19.45 uur

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten,
telefoontjes, spontane gesprekjes (1,572
meter afstand) en de bloemen vanuit
de kerk. Hartverwarmend! Dit allemaal
mochten we ontvangen na het overlijden van mijn moeder en schoonmoeder
Aartje Rijpkema-Visser.
Marrijan en Cees, Osseweijer-Rijpkema

Voor het orgel
de kerk in...
Voor het orgel de kerk in, in Nederland.
Land van water, akkers, bossen en velden.
Land van dorpen en steden met verre verledens. En, land van eeuwenoude orgels
in nog oudere kerken.
Nederland is een echt orgelparadijs. Maar
zijn we ons daar wel van bewust?
Hoeveel weten we van die oude reuzen,
die pijporgels die met zoveel liefde en
vakmanschap zijn gebouwd en bespeeld?
Die machtige machines die de grond
kunnen laten trillen en met hetzelfde
gemak kunnen stralen als de zomerzon.
Die met hun klanken kunnen kleuren als
Rembrandt op doek. Die geduldige instrumenten die er zijn als er getrouwd of
gerouwd, gevierd of herdacht wordt.
Sander Zwiep is gek op orgels en neemt
je mee op een rondreis langs de mooiste
orgels van Nederland. Dat doet hij niet
alleen, maar samen met een vakman, een
gids, een reisgenoot. Zijn naam is Matthias Havinga. Van Groningen tot Maastricht
en van Alkmaar tot Breda. Samen gaan
we Voor het Orgel de Kerk in.
‘Voor het orgel de kerk in’ is een podcastserie van NPO Radio 4 en AVROTROS
(Nporadio4.nl/podcasts).

Voor ons werk aan het vernieuwde kerkblad Open Venster en de nieuwe website
www.protestantsegemeentebrielle.nl.
kreeg de redactie 7 februari de bloemen
uit de kerk. Het is fijn dat de kerkenraad
ons werk waardeert, maar we zijn vooral
blij als u met plezier het kerkblad leest en
de website regelmatig bezoekt. Ook ontvangen we graag uw beelden in woord
en afdruk om ons kerkblad op te sieren.
Jeannette Klein, Trudy Morgenstern,
Tine Wolters

Kerk en Israël
Met enige regelmaat willen we in ons
kerkblad aandacht schenken aan de
relatie ‘Kerk en Israël’. Ik heb vorig jaar wat
plekken op internet genoemd, waar informatie is te vinden over de joodse traditie.
Ik voeg daar nu aan toe het ‘Platform
Appèl Kerk en Israël’. Dit is op Internet
te vinden onder www.appèlkerkenisrael.
nl. Hier vind je een schat aan informatie,
belangwekkende artikelen, verwijzingen
naar nog veel meer websites, naar literatuur, lezingen, enzovoort.
Onder de knop Wie zijn wij? maak je
kennis met genoemd Platform en hun
beleidsplan.
Onder de knop Algemene Informatie staat
een lezing van de vorig jaar overleden
Britse rabbijn Jonathan Sachs genoemd.
Die lezing kun je aanklikken en dan is die
in het geheel te lezen.
Het is een indringende tekst over antisemitisme en nog steeds hoogst actueel.
Want antisemitisme is nog altijd zeer aanwezig en lijkt wel opnieuw meer en meer
toe te nemen, ook al merk je daar op het
eerste gezicht misschien niet zo veel van.
Maar het bestaat en het is doodgevaarlijk.
Vele joden voelen zich tegenwoordig in
toenemende mate bedreigd.
Als kerk, geworteld in Israël, mogen wij
daarvoor onze ogen en oren niet sluiten.
Dat zou trouwens ook tot schade zijn
voor onszelf. Immers, door Jezus hebben
wij deel gekregen aan de beloften die
geschonken zijn aan Abraham en Izaäk
en Jakob.
En in navolging van hem worden wij
geacht plaats te nemen in de leerschool
van de Thora. Als bevrijdend tegenwicht
tegen de geesten die aarde en mensen
terugdrijven in chaos en duisternis.
ds. Harry Doornbos

Inleveren kopij
Kopij inleveren voor 12 maart. 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 25 maart. Voor foto’s kunt u contact
opnemen met Joost de Koning, telefoon
(0181) 416043.
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TURFKADE 18A BRIELLE - WWW.KATOENENKOFFIE.NL

Voor jezelf of
voor een ander
EPN
Vereniging van Estate Planners
in het Notariaat

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

Bric a Brac

Vischstraat 8 – 3231 AV Brielle – 0181 414536

Dé sleutel tot uw

nieuwe thuis!

Ambachtelijk en
vakkundig inlijstwerk

✓ Woningaanbod
✓ Huuraanbod
✓ Agrarisch aanbod
✓ Bedrijfsaanbod
✓ Taxaties

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