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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Dit jaar waren wij op vakantie in Bretagne. Op de tweede dag 
rond het middaguur zagen wij in het dorpje niet ver van de 
plaats waar we verbleven een aanplakbiljet waarop op diezelfde 
dag een dorpsfeest werd aangekondigd. Daar is vast wel wat 
eten te halen, dachten wij, en misschien is het er wel gezellig 
bedrijvig. Het bleek in een nog kleiner gehuchtje te zijn op een 
steenworp afstand van onze camping: Chapelle de Kergornet. 
Door een parkeerwacht werden we een weiland ingestuurd 
om daar onze auto te stallen. Het zag er van afstand inderdaad 
gezellig druk uit. In en aan het oude middeleeuwse kerkje waren 
werken te bezichtigen van een lokale kunstenaar. En ernaast 
stonden tussen twee bomenrijen op een groot grasveld twee 
lange tentafdaken met allemaal tafels met zitbanken. Het was er 
een gezellige drukte van mensen. Aan het eind onder die lange 
tentdaken werd eten klaargemaakt, links kon je voor een gering 
bedrag een complete warme maaltijd krijgen en rechts crê-
pes. Vanwege het middaguur kozen wij voor die dunne Franse 
pannenkoekjes. Wachtend op mijn crêpe met koffie maakte ik 
bijgaande foto. Er waren ook nog een paar spelletjes te doen 
maar dat was in de marge. Het was vooral eten, gezelligheid en 
elkaar ontmoeten aan tafel.

Aan tafel. Daar eet je samen. Daar spreek je elkaar. Daar ontmoet 
je elkaar. Zo is de kerk ooit begonnen, als groepjes mensen die 
samen kwamen om elkaar te ontmoeten en samen te eten. Dat 
was het niet alleen. Het was ook bedoeld om elkaar te bemoedi-
gen en te stimuleren in het geloof. Maar de vorm was die van dat 
dorpsfeest in Bretagne: een tafel, een stel banken en mensen die 
elkaar ontmoeten bij het eten. Zo wordt het verteld in de Bijbel: 
“Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltij-
den in een geest van eenvoud en vol vreugde”. Die maaltijd had 
ook een ritueel element. Behalve dat er gewoon brood gegeten 
werd, werd er (als opening bijvoorbeeld) een brood gebroken als 
herinnering aan Jezus, aan het laatste avondmaal dat hij gevierd 
had met zijn leerlingen. En behalve dat er gewoon wijn gedron-
ken werd met elkaar, werd ook symbolisch de beker geheven (als 
afsluiting bijvoorbeeld) als herinnering aan Jezus. Zo werd niet 
alleen de verbondenheid met elkaar maar ook de verbondenheid 
met Jezus gevierd. Deze gewone maaltijden hadden dus ook 
een ritueel karakter en tegelijk was het vaak een ‘potluck’ waarbij 
iedereen iets te eten meenam om te delen met elkaar. Soms was 
er ook gedoe. Verschillen tussen rijk en arm, verschillen tussen 
joden en niet-joden konden zomaar opspelen. De boodschap is 
dan telkens: Ga met elkaar aan tafel, laat die scheidslijnen tussen 
mensen los, ga met elkaar aan tafel in naam en in de geest van 
Jezus.

Uit die begin- en slotrituelen bij een gewone maaltijd is wat wij 
heilig Avondmaal of Eucharistie zijn gaan noemen geboren. 
Over hoe die ontwikkeling precies gegaan is, is weinig bekend. 
Steeds meer is het ritueel van het Avondmaal los komen te staan 
van een gewone maaltijd. Er kwamen ook steeds meer regels 
over wat wel en niet mocht. Het gemeenschapskarakter maak-
te steeds meer plaats voor de focus op het ritueel, los van een 
gewone maaltijd.

‘Aan tafel!’ is komend seizoen het thema dat ons door de Pro-
testantse Kerk wordt aangereikt. Misschien moeten we dat wel 
veel meer doen: samen aan tafel, mensen uitnodigen, mensen 
ontmoeten, contacten leggen, verbinding zoeken. In een mooi 
interview met Erica Meijers, docent diaconaat aan de Protes-
tantse Theologische universiteit, zegt ze: “Doorgaans ligt bij 
maaltijden in de kerk de nadruk op gemeenschap en verbinding. 
Het is een en al harmonie wat de klok slaat. Schijn bedriegt: net 
als in de eerste christelijke gemeenten brengt de maaltijd naast 
voedsel ook lastige vragen op tafel. Over wie aan tafel uitge-
nodigd worden, en wie niet. Over wat op tafel komt, over wat 
van die keuze de consequenties zijn. Over de hoogte van de 
eigen bijdrage. Over wie het menu en de tafelschikking bepaalt. 
Mijn advies: maak het jezelf niet te gemakkelijk door gezellig in 
je eigen kringetje te blijven… maak contact met de mensen in 
de wijk of het dorp. Ontdek wat er speelt en hoe jij daarin van 
betekenis kunt zijn. Er zijn overal organisaties waarbij je je kunt 
aansluiten, om op een manier die bij jou past van betekenis te 
zijn voor anderen. Dat is de opdracht waaraan de viering van het 
avondmaal je telkens weer herinnert.”

Aan tafel!
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Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Uit het 
liedboek

Over Lied 388, dat prachtig past bij het jaarthema ‘Aan tafel!’, 
schrijft Gert Landman op liedboekcompendium.nl: ‘Niet alle 
liederen in Iona-bundels komen uit Iona of Glasgow zelf. De 
Iona Community heeft contacten over de hele wereld en krijgt 
dan ook liederen aangereikt van elders, die dezelfde Keltische 
spiritualiteit (zie het overzichtsartikel ‘Iona als bron van liede-
ren’) ademen, zoals dit in Chicago uitgegeven lied van Shirley 
Erena Murray, met muziek van Lori True.’
Aan de tafel van de Heer is plaats voor iedereen; wij delen in zijn 
liefdevolle betrokkenheid op mensen en aanvaarden ieder zoals 
God ons aanvaardt. Deze notie wordt in vijf strofen uitgewerkt, 
waarbij verschillende maatschappelijke verhoudingen expliciet 
aan bod komen.
De vertaler, René van Loenen, zegt daarover: ‘De Ionaliederen 
zijn nogal direct en uitgesproken qua taalgebruik. Ook in dit lied 
zijn daar voorbeelden van te vinden, zoals ‘het delen van macht’ 
(dividing the power) in couplet 2 en ‘rechtvaardig of slecht’ (just 
and unjust) in couplet 4. Zo expliciet zou ik het zelf nooit op-
schrijven. Maar de strekking is helder en van belang.’
God verheugt zich als wij scheppers zijn van gerechtigheid en 
vreugde, zingt het Engelse refrein. In de vertaling: Vol vreugde 
ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! Vol 
vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen … 
recht en geluk!’ De herhaling in de tweede helft is tevens een 
uitbreiding, die sterk werkt: na een lange noot en een rust bij 
‘scheppen’ (de puntjes in het citaat) volgt, bijna als ontknoping, 
niet alleen ‘geluk’ maar ‘recht en geluk’. Dit geldt ‘voor ieder van 
ons’, in het Engels nog breder: ‘for everyone born’ - ook voor wie 

in de samenleving een minder bedeelde positie heeft.
Strofe 1 gaat over een veilige plek voor iedereen; de tafel biedt 
verrassend genoeg geen brood en wijn, maar schoon water en 
brood - een associatie met milieuvragen en een verwijzing naar 
het thema van de verdeling van de welvaart: gerechtigheid en 
heelheid van de schepping!
Strofe 2 gaat over vrouwen en mannen. In het lied van de dich-
teres: rollen herzien en herverdelen, een eerlijk systeem; in beide 
talen wordt ‘het delen van macht’ bezongen.
Strofe 3 stelt de verhouding van jong en oud aan de orde: een 
kinderhand in een gerimpelde hand gelegd. Ieder hoort erbij en 
is deel van het koor.
Strofe 4 is in het Engels nog directer dan in onze vertaling: For 
just and unjust a place at the table, abuser, abused, with need 
to forgive,  in anger, in hurt, a mind-set of mercy ... De dichteres 
ziet misbruikten en misbruikers samen aan tafel; bij alle boos-
heid en pijn is veel vergeving nodig, in een sfeer van genade. 
De vertaler spreekt niet expliciet over misbruik, maar algemener 
over beschadigde mensen en van vergeving ondanks pijn. Dat 
maakt het lied (in elk geval deze strofe) wel voor meer situaties 
geschikt.
Strofe 5 vat het voorgaande samen: ieder mag er gewoon zijn, 
zonder angst, in vrijheid getuigen van Gods liefde voor ieder. De 
tafel van de Heer laat dat zien.
Op Petrus (het nieuwskanaal van de Protestantse Kerk) is een 
mooie opname van dit lied te zien en te beluisteren: 
petrus.protestantsekerk.nl/artikel/voor-ieder-van-ons-een-plaats-
aan-de-tafel/.

1. Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel,
voor ieder van ons schoon water en 
brood,
een veilige plek, een plaats om te schui-
len,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die 
recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die 
recht doen: zij scheppen recht en geluk!

2. Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
refrein

3. Voor jong en voor oud een plaats aan 
de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het 
koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de 
oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
refrein

4. Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van ver-
geving,
genadig begin van goddelijk recht.
refrein

5. Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te 
worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
refrein
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Bij dit kerkblad ontvangt u het Informatie-
blad 2022-2023. Een blad om te bewaren 
want er staan veel gegevens in die in het 
nieuwe kerkseizoen van pas komen.
Ook alle plannen voor het Winterwerk 
kunt u erin vinden. Geef u zo snel mogelijk 

op voor de activiteiten waar dat gevraagd 
wordt.
Daarvan begint er het een en ander al 
voordat het volgende kerkblad verschijnt:
•  de Groothuisbezoeken die dit jaar vroeg 

in het seizoen plaatsvinden;

•  het Leerhuis in samenwerking met Oost-
voorne en Rockanje; 

•  Alles wat Ademt;
•  een nieuw initiatief: Huiskring ‘Leef je 

geloof’;
•  Samen naar het museum.

Informatieblad



Kerkkronkel 
Theun Klein

Midden in de Tweede Wereldoorlog, op een basis in de Middel-
landse Zee ... Yossarian, een piloot die gevaarlijke gevechtsmissies 
uitvoert, wil niet meer. Hij wordt gek van angst als hij steeds weer 
zijn vliegtuig instapt voor een luchtgevecht, zegt hij tegen de 
legerarts. “Kun je me niet gek verklaren?” 
Dat Yossarian zich gek wil laten verklaren, vindt de behandelen-
de arts heel verstandig. Maar daarmee is meteen bewezen dat 
Yossarian niet gek is, maar  gewoon goed bij zijn verstand. De arts 
verklaart hem dus volledig gezond en Yossarian moet gevaarlijke 
gevechtsmissies blijven uitvoeren.
Catch 22 noemen we zo’n situatie, naar het boek Catch 22 van de 
Amerikaanse auteur Joseph Heller (1923-1999), waarin boven-
staand voorval  wordt beschreven. De ene situatie zit gevangen in 
een andere situatie.

In het dagelijks leven lopen we daar ook nogal eens tegen aan.  
De sollicitant voor een bijzondere baan bijvoorbeeld, die te horen 
krijgt dat hiervoor specifieke werkervaring is vereist. Maar zonder 
die baan kun je die vereiste werkervaring niet opdoen.
Of dat nieuwe medicijn dat ontwikkeld is. De veiligheid ervan kan 
alleen getest worden door het uit te proberen op proefpersonen. 
Maar de overheid verbiedt het gebruik van medicijnen die niet 
uitgebreid getest zijn. 
Een soort van vicieuze cirkel dus. Maar waar een vicieuze cirkel 
doorgaans leidt tot een verslechtering, leidt een catch-22-situatie 
tot een patstelling. 
Cabaretier Kees Torn overkomt het bij de garderobe van het the-
ater. De voorstelling is afgelopen en net als iedereen, wil hij graag  
zo snel mogelijk naar buiten. Maar eerst nog even de jas bij de 
garderobe halen.
“Mag ik mijn regenjas? Die daar, die licht beige.”
“Uw nummertje graag …”
“Ja kijk, dàt nummertje zit in de jaszak.”
“Sorry?”
“Dàt nummertje zit in de jaszak.”
“Sorry, maar zonder nummertje geen jas.”
“Ja, maar dat nummertje zit in die jaszak!”
“Sorry ...
Catch 22 dus.

In Matteüs 19 lezen we over een rijke jongeman die Jezus vraagt 
wat hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven.
 ‘Als je het leven wil binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden’ 
antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel 
niet, leg geen valse getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en 
moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’
“Daar houd ik me aan,” zei de jongeman. “Wat kan ik nog meer 
doen?”
Jezus antwoordde hem: “Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar 
huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de ar-
men; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug 
en volg mij.”
We kennen de afloop. Alle financiële zekerheden die je opge-
bouwd hebt inruilen tegen een niet tastbare schat?

Ook wij geven niet voetstoots op wat we bij elkaar hebben ge-
harkt. En dus hobbelen we deze zomer van crisis naar crisis. Een 
woningmarkt die op slot zit. En op slot blijft zo lang er een stikstof-
deken over het land ligt. Een deken die blijft liggen als de veestapel 
niet drastisch inkrimpt. En die veestapel doeken we niet op, want 
dat is de financiële rugdekking.
En zo is er een carrousel aan problemen. Van kwetsbare natuur-
gebieden, fijn stof, vogelgriep, stalbranden. Steeds meer stoeltjes 
hangen er aan de draaimolen.
En steeds terug te voeren op Catch 22. 
Net voor het verhaal over de rijke jongeman lezen we in Matteüs 
een klip en klare oplossing: Kies; kies God of mammon. 
‘Vluchten kan niet meer’, zongen Jenny Arean en Frans Halsema 
al in 2007. 
En of ‘schuilen bij elkaar,’ zoals ze dan zingen, de juiste oplossing 
is? Dat is nog maar de vraag. Lees net in de krant dat we van een 
individualistische maatschappij langzamerhand overstappen naar 
een verzuilde. Ieder zijn eigen groep, met eigen waarden, normen 
en een eigen gelijk. Lekker bij elkaar schuilen.

Illustratie: de sousafoonspeler. Blaast hij uit alle macht, dan krijgt hij 

door ringen geen lucht; geen geluid dus. Blaast hij niet, kan hij voluit 

ademen, maar maakt geen geluid.

Catch 22
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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 ook voor uw over-
making per bank, hiervoor onze hartelijke 
dank.

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

Algemeen en bijzonder
28 augustus, 4 september.
Deze zondagen wordt gecollecteerd voor 
de algemene doelen en bijzondere (nood)
acties waarbij de hulp van uw diaconaat 
wordt gevraagd!

Zending in Syrië
11 september
Door de jarenlange burgeroorlog moes-
ten veel inwoners van Syrië vluchten en 
zijn er heel veel religieuze gebouwen 
verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks 
alles een baken van hoop blijven.
Kerk in Actie ondersteunt hen bij het 
herstel van kerkgebouwen, scholen, be-
jaardenhuizen en gemeenschapscentra, 
kortom bij het weer opbouwen van de 
kerkelijke en burgerlijke gemeenschap-
pen. Herstel van de kerk - het hart van 
de christelijke gemeenschap - betekent 
immers herstel van de hele samenleving 
en hoop voor de toekomst.

Jeugdwerk in Brielle
18 september
Het jeugdwerk in onze kerkelijke ge-
meente staat hoog genoteerd in de lijst 
activiteiten van de kerkenraad.
De jeugdouderling heeft een meer dan 
intrigerende taak het een en ander te 
stimuleren, te organiseren,
En zo meer. Daarvoor is veel geld nodig 
om dit alles te realiseren en te continue-
ren. Wij vragen als diaconie uw ruimharti-
ge steun voor dit project. 

Vredeswerk Colombia
25 september
Colombia werd tientallen jaren lang 
geteisterd door een gewapend conflict. In 
2016 werd er een vredesakkoord gesloten 
tussen de regering en guerrillabeweging 
FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren 
om de samenleving weer op te bouwen. 
Vrouwen uit verschillende kerken verenig-
den zich voor een vreedzame samenle-
ving. Zij willen vrouwen die slachtoffer 
waren van geweld tot steun zijn en zetten 
zich in voor verzoening en vredesop-

bouw. De helende kracht van Bijbelverha-
len is een belangrijke inspiratiebron.

Missionair Werk Pionier
 In Nederland gaan steeds minder men-
sen naar de kerk. Maar dat betekent niet 
dat er geen behoefte is aan zingeving. 
Kerken spelen hierop in met nieuwe vor-
men van kerk zijn die aansluiting zoeken  
bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen 
tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken 
vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze 
vormen nieuwe christelijke geloofsge-
meenschappen waar de boodschap van 
het evangelie gedeeld wordt op een ma-
nier waar mensen zich in herkennen.

Verantwoording diaconale collecten- 
en giften over tweede kwartaal 2022

Collecten voor eigen werk  €    849,70
Vrijwillige diaconale bijdragen 4.861,00
Werelddiaconaat Moldavië 359,00
Werelddiaconaat Libanon 557,30
KIA Noodhulp Nigeria 251,70
Binnenlands diaconaat 263,60
Missionair werk 206,65
KIA Jong Protestant 308,75
Pinksterzending 462,70
Werelddiaconaat India 331,60
Binnenlands diaconaat 244,15
Vastenactie 2022 100,00
Plantage 23,80
KND-project 3,50
Giften 79,00 
Totaal  € 8.902,45

Hartelijk dank aan een ieder voor de 
giften die de Diaconie in het tweede 
kwartaal 2022 mocht ontvangen. 
Naast de collecte ontvangsten in de kerk 
zijn er op de bankrekening van de diaco-
nie ook collectegelden ontvangen voor 
de diverse collectedoelen.
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Tentoonstellingen
Na het vertrek van de reizende tentoonstelling ‘Slavernij en ker-
ken in Nederland’ hebben we nu - tot 4 september aanstaande 
- in de kerk maar liefst twee tentoonstellingen: objecten in steen 
van Corrie van der Heiden (Steenvormen) en schilderijen van 
Christina Vaudo. Uiteraard heel verschillend van elkaar, maar bei-
de zeer de moeite waard. In augustus zijn de tentoonstellingen 
ook te zien op de zondagmiddagen; van 12.00 tot 16.00 uur.
De tentoonstellingen in de kerk komen tot stand door inzet en 
inspanningen van vele vrijwilligers binnen en rondom Culturele 
Commissie Sint-Catharijne. Zowel achter de schermen als zicht-
baar. Hartelijk dank daarvoor!

Onderscheiding
Tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de 
opening van de beide tentoonstellingen kreeg onze Willem Chr. 
Meyboom uit handen van burgemeester Rensen de Erepenning 
van de gemeente Brielle uitgereikt. Dit vanwege zijn langjarige 
en vele werkzaamheden ten behoeve van de Brielse samenle-
ving. Wij feliciteren Willem ook vanaf deze plaats van harte met 
deze onderscheiding!

Crea-doe-dames
Tip voor uw agenda: de Crea-doe-dames hebben - na het suc-
ces van vorig jaar - de datum van hun verkoopdag vastgesteld. 
Deze zal zijn op zaterdag  26 november 2022 in de Sjoel. Meer 
informatie volgt.

Camera
Zoals bekend worden de kerkdiensten opgenomen en uitgezon-
den. Wie niet gefilmd wil worden kan een plek kiezen in de ban-

ken onder het orgel. Deze banken blijven in het vervolg buiten 
bereik van de camera.

Rolstoel
Tijdens de Mattheus Passion eind maart werd de rolstoel die in 
de kerk staat uitgeleend. Vervolgens heeft men vergeten deze 
terug te brengen. Wij meldden dat al in een eerder kerkblad. He-
laas heeft die melding geen informatie over de verblijfplaats van 
de rolstoel opgeleverd. Heeft u informatie: stuur dan een e-mail 
naar: postkerkrentmeesters@protestantsegemeentebrielle.nl.

Toeristenbezoek
Het toeristenbezoek dit jaar beleeft tot nu toe een topseizoen. 
Dit dankzij onze gastvrije vrijwilligers en met medewerking van 
het mooie zomerweer.

Concerten
Ook in augustus en september zijn er orgelconcerten op de 
maandagavond en inloopconcerten op zaterdagmiddagen. Op 
woensdag 31 augustus vindt het laatste kamerorkestconcert van 
dit seizoen plaats. Zie voor de concertagenda in het vorige kerk-
blad of op de website www.protestantsegemeentebrielle.nl.

Van de 
kerkrentmeesters

Uitnodiging vrijwilligersavond
Deze uitnodiging voor de vrijwilligers-
avond op 23 september geldt voor een 
ieder die op een of andere manier vrijwil-
liger is bij de Sint-Catharijnekerk!
De inloop in de kerk is vanaf 19.30 uur 
met koffie en thee. 

Het cabaretprogramma begint om 20.00 
uur. Na afloop is er een hapje en drankje.

Uitnodiging gemist?
Schroom niet en geef u op vóór 19 sep-
tember bij: Teuni Langendoen (416990) 

e.t.langendoen@wiesenpien.nl
Willem Chr. Meyboom (0653153293) 
3231KC29@planet.nl
Joke van der Lugt (411289) 
a.v.d.lugt@kpnplanet.nl
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Van de 
kerkenraad

Dienst van afscheid en 
bevestiging ambtsdragers 

De dienst van zondag 4 september 2022 
is een dienst van afscheid en bevestiging 
van ambtsdragers. Marion Groeneveld 
(penningmeester College van Diakenen),  
Jacqueline Groenewegen (ouderling), Riet 
van der Stoep (ouderling-kerkrentmees-
ter), en Willem Delwel (scriba) nemen dan, 
ten overstaan van de gemeente, officieel 
afscheid van de kerkenraad.
Jennifer Thein wordt bevestigd als dia-
ken. Zij volgt Marion Groeneveld op als 
penningmeester voor het College van 
Diakenen. Grace van der Elst en Esther 
de Gier worden in de bediening gesteld 
van de Diaconie. Dit betekent dat zij niet 
officieel bevestigd worden en dus geen 
ambtsdrager zijn.
Willem Delwel wordt opgevolgd door 
Theun Klein, die naast 2e scriba ook de 
functie van 1e scriba gaat vervullen.

Organisatieaanpassing kerkenraad 
In zijn laatste vergadering van het seizoen 
2021-2022 heeft de kerkenraad besloten 
de nieuwe organisatie in te voeren met 

ingang van het seizoen 2022-2023.
In hoofdlijnen komt deze nieuwe organi-
satie neer op het volgende.
Uitgangspunt is het zogenoemde ‘werk-
groepenmodel’. In dit model is sprake 
van minder ambtsdragers en een grotere 
inbreng van gemeenteleden via werk-
groepen, taakgroepen en commissies.
De kerkenraad wordt teruggebracht tot 
een kleine kerkenraad waarin totaal acht 
ambtsdragers zitting hebben. Deze kleine 
kerkenraad bestaat dan uit voorzitter, 
scriba, predikant, aangevuld met een 
vertegenwoordiger uit het College van 
Kerkrentmeesters, uit het College van 
Diakenen, uit de Werkgroep Pastoraat, uit 
de Werkgroep Eredienst en uit de Werk-
groep Jeugd.
Deze laatste vijf ambtsdragers vormen de 
‘linking pin’ naar de colleges en werkgroe-
pen. Het College van Kerkrentmeesters en 
het College van Diakenen zijn rechtsper-
sonen en blijven dus als zodanig bestaan. 
De voorzitters van deze colleges hebben 
zitting in de kerkenraad. De andere drie 
ambtsdragers vormen de verbinding met 
de werkgroepen Pastoraat, Eredienst en 

Jeugd. De moderamentaken worden 
vervuld door de voorzitter, de scriba en de 
predikant.
Het is de bedoeling om de kerkenraad de 
komende tijd door ‘natuurlijk verloop’ te 
laten inkrimpen tot acht ambtsdragers. In 
het komende seizoen 2022-2023 wordt 
wat vergaderingen betreft al gestart 
met de kleine kerkenraad. De overige 
ambtsdragers blijven dan formeel lid van 
de kerkenraad, worden in gelijke mate 
geïnformeerd, maar zijn vrijgesteld van 
het bijwonen van de kerkenraadsverga-
deringen.
Onder de colleges en werkgroepen 
hangen taakgroepen, bemenst met taak-
dragers, die de colleges en werkgroepen 
ondersteunen en concreet uitvoerend 
werk doen.

Eerste kerkenraadsvergadering 
2022-2023

De eerste kerkenraadsvergadering in het 
seizoen 2022-2023 is op donderdag 22 
september.

Op 4 juli werd in de Sint-Catharijnekerk de zomertentoonstelling 
geopend. Nadat de aanwezigen de tentoonstelling hadden be-
wonderd werden alle leden van de Culturele Commissie verrast 
met een boeket bloemen. De commissie organiseert al veertig 

jaar tentoonstellingen en concerten in onze kerk.
Willem Christian Meyboom is al een kleine twintig jaar voorzit-
ter en daarom werd hij door de burgemeester verrast met de 
erepenning van de gemeente Brielle.

Zomerse tentoonstelling
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Groothuisbezoek ook 
met thema Aan tafel!

‘Aan tafel!’ Dat is het thema dat de Protestantse Kerk Nederland 
aan het nieuwe seizoen heeft meegegeven. In de Bijbel wordt 
vaak samen gegeten, en soms ook in de kerk. Samen eten schept 
verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de 
ziel. Want als je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met an-
dere oren horen en met andere ogen zien. Iedereen is welkom!
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is misschien wel de Maaltijd 
van de Heer. In de vroege kerk was dat ook een echte maaltijd. 
Wat later de viering van het Avondmaal geworden is (een klein 
stukje brood en een slokje wijn met de nadrukkelijke gedach-
tenis aan Jezus), was toen onderdeel van een gewone maaltijd. 
Juist die elementen die de verbondenheid met Jezus laten 
zien, geven weer nieuwe kracht en nieuw perspectief. Heel ons 
bestaan komt zo in het licht van het leven, het sterven en de op-
standing van Jezus te staan. De ontmoeting met elkaar én met 
de Opgestane maakt alles anders.

Emmaüsgangers
Bij het Groot Huisbezoek gaan we dit keer met elkaar in gesprek 
aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers. Dat is te 
vinden in Lucas 24: 13-35. Het is een prachtig verhaal van men-
sen die onderweg zijn, die in gesprek raken en die met elkaar aan 
tafel gaan. Pas aan het eind krijgen ze in de gaten dat Jezus zelf 
bij hen was!

Het worden weer prachtige ontmoetingen! 
Welkom iedereen!

Je kunt je voor de volgende data opgeven:
Maandagavond 26 september 20.00 – 22.00
Dinsdagavond 27 september  20.00 – 22.00
Donderdagmorgen  29 september  10.00 – 12.00
Vrijdagmiddag 30 september  14.00 – 16.00

Dinsdag lunch 4 oktober  12.00 – 14.00
Woensdagavond  5 oktober  20.00 – 22.00
Donderdagavond  6 oktober  20.00 – 22.00

Maandagavond  10 oktober  20.00 – 22.00
Dinsdagmiddag  11 oktober  14.00 – 16.00
Dinsdagavond  11 oktober  20.00 – 22.00
Woensdagmiddag  12 oktober 14.00 – 16.00
Donderdagmiddag 13 oktober  14.00 – 16.00

Aanmelden
Aanmelding gaat als volgt:
• Geef drie data op in volgorde van voorkeur
• Geef aan met hoeveel personen je zult komen
• Vermeld je e-mailadres en telefoonnummer
• Geef, zo nodig, aan als je opgehaald wilt worden

Graag opgeven vóór 12 september door te reageren naar 
Herman Bloemhof
E-mailadres: herman_bloemhof@hotmail.com
Adres: Van Almondeweg 25, 3231CS Brielle
Telefoon: 0181-416344 / 06-51236988 

Aan de hand van de opgaves maakt Herman een verdeling over 
de dagen. Daarvan geven we zo snel mogelijk bericht.

Deze zomer is een banner met een mooie toepasselijke tekst bij 
de stiltekapel geplaatst. De banner bewijst zijn dienst want er 
wordt nu meer gebruik gemaakt van het gebedenboek om een 
voorbede aan te vragen.

Banner Stiltekapel

Startzondag: Aan tafel!

Op 18 september is de Startzondag. Het thema van dit jaar is ‘Aan 
Tafel!’. We nodigen jullie daarom uit om met elkaar voor de dienst 
te genieten van een heerlijk ontbijt. De kerk is vanaf half 9 geo-
pend, iedereen is van harte welkom! Na de dienst zorgen we voor 
iets lekkers bij de koffie.

Tot 18 september!
Teuni, Joke, Willem Christian en Jeanette
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Heer, als een kind willen wij 
ons toevertrouwen aan U,
in alles wat de toekomst brengt.
Help ons en leer ons vertrouwen
dat U er bent, en blijft.

We bidden om ontferming 
voor onszelf en voor allen die ons lief zijn.
U kent de weg die wij gaan,
dank U dat wij op U mogen vertrouwen.
Zegen ons en zegen die ons lief zijn,
houd ons dicht bij U.

We bidden om ontferming
voor alle mensen op deze aarde.
We bidden dat U de mensheid draagt en 
behoedt, 
dat U ons beschermt voor alles wat er mis 
kan gaan.
We bidden dat wij ons in liefde openen 
voor U
en voor elkaar.

We bidden om ontferming
voor ieder kind op aarde,
voor ieder die kwetsbaar is,
voor ieder die zwaar aan het leven tilt.

Stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.

Want Uw trouw is groot,
open onze ogen daarvoor!
U blijft altijd dezelfde,
Uw goedheid willen wij bezingen. 
In Jezus’ naam. 

Amen

een gebed van
ds. Charlotte Inkelaar-de Mos

Houd ons dichtbij U

Aan tafel! Vorming en toerusting
Naast de kerkdiensten op zondag zijn er 
in het nieuwe seizoen weer allerlei andere 
activiteiten. Gelukkig kan het weer en 
hopelijk zullen we in het komende sei-
zoen niet geplaagd worden door allerlei 
coronabeperkingen. Tegelijk weten we 
dat de onzekerheid er nog steeds is.

Groothuisbezoek
We hebben dit keer de Groothuisbezoe-
ken bewust aan het begin van het nieuwe 
seizoen gepland. Vorig jaar zagen we dat 
met het invallen van het najaar en de 
winter de impact van de pandemie weer 
toenam. De Groothuisbezoeken staan 
dit keer gepland in de laatste week van 
september en de eerste twee weken van 
oktober.
Deze ontmoetingen worden geleid door 
(oud-)ambtsdragers. Net als afgelopen 
seizoen zullen de Groothuisbezoeken in 
de Sjoel, Turfkade 16 worden gehouden. 
Het thema zal zijn: ‘Aan tafel!’ Iedereen 
is welkom! Voor data en opgave zie de 
agenda op pagina 19 van dit kerkblad.

Leerhuis
Het leerhuis wordt weer opgestart! Uit de 
contacten van de predikanten uit buurge-
meentes is het initiatief geboren om het 
leerhuis het komende seizoen samen te 
doen. Daarmee wordt het een gezamen-
lijke activiteit van de Protestantse Ge-
meentes Brielle, Oostvoorne en Rockanje, 
afwisselend geleid door een van de drie 
predikanten op drie locaties.
De allereerste keer zal op dinsdagavond 
4 oktober in Brielle zijn en de leiding is 
dan in handen van ds. Marijke van Selm 
uit Oostvoorne. Het onderwerp van deze 
eerste leerhuisavond zal later bekend ge-
maakt worden via internet en de zondag-
se mededelingen. Om 20.00 uur begint 

deze avond die wordt gehouden in de 
Sjoel, Turfkade 16.

De planning ziet er verder als volgt uit:
•  donderdag 3 november door  

ds. Peterjan van der Wal in Oostvoorne
•  woensdag 30 november door  

ds. Eibert Kok in Rockanje
•  dinsdag 10 januari door  

ds. Piet Schelling in Rockanje
•  woensdag 8 februari door  

ds. Peterjan van der Wal in Brielle
•  donderdag 9 maart door  

ds. Eibert Kok in Oostvoorne

Huiskring “Leef je geloof!”
Wat doen we in een huiskring? We praten 
over wat ons bezig houdt. Dit doen 
we aan de hand van een boekje dat de 
brief van Jacobus behandelt. De grootte 
van een huiskring wordt bepaald door 
de maat van de huiskamer waar deze 
gehouden wordt. De bedoeling is dat de 

kring elke twee weken bij elkaar komt 
vanaf de startzondag in september tot 
ergens in mei van het volgend jaar. Dan is 
het boekje (min of meer) doorgewerkt en 
bekijken de deelnemers bij een etentje of 
barbeque hoe ze verder willen. De avon-
den starten rond 19:30 uur. Elk jaar zijn 
er in het programma ook meestal twee 
avonden waarin we niet praten, maar iets 
doen. In de Geest van Jezus proberen we 
iets goeds te doen voor een ander.
De start is op woensdag 21 september 
bij Tjeerd en Anneke de Groot, 
Gorcumplein 8, 06-4146 4146, 
tjeerd1948@gmail.com.

Alles wat Ademt
Ook de serie ‘Alles wat Ademt’ gaat weer 
van start. Liederen uit het liedboek wor-
den behandeld en vooral gezongen. Ko-
mende data: 15 september en 6 oktober. 
20.00-21.30 uur in de Catharijnekerk.



De komende tijd tot half oktober zijn 
de lezingen uit het Lucas evangelie de 
leidraad.

28 augustus - Waar is nummer één?
Lucas 14: 1 en 7-14
Jezus vertelt dat je niet de ereplaats moet 
kiezen als je ergens bent uitgenodigd; 
misschien komt er iemand die belang-
rijker is dan jij en dan moet je je plaats 
afstaan. Als je de minste plaats kiest, zal 
de gastheer tegen je zeggen: “Kom toch 
dichterbij!”

4 september - Doe je mee?
Lucas 14: 25-33
Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Tegen 
de mensen zegt Jezus dat ze hem alleen 
kunnen volgen als ze dat het allerbelang-
rijkste vinden; zelfs belangrijker dan hun 
vader en moeder of hun leven. Met twee 
voorbeelden legt Jezus uit dat je eerst 
goed moet nadenken voordat je zo’n 
belangrijke beslissing neemt. De voor-
beelden gaan over iemand die een toren 
bouwt en eerst de kosten berekent en 
over een koning die voor een oorlog eerst 
inschat wat zijn kansen zijn.

11 september - Dat is een feestje 
waard

Lucas 15: 1-10
Jezus vertelt over een herder die een 
verloren schaap terugvindt en een vrouw 
die een verloren munt terugvindt. Ze zijn 
allebei blij en nodigen hun vrienden en 
buren uit om feest te vieren. Zo blij is God 
ook als mensen teruggevonden worden.

• 4 september
• 18 september
• 2 oktober
• 16 oktober

(vrijdag 19.30 uur)
• 9 september ds. Eibert Kok
• 7 oktober Johanneke van Vliet

De kerkdienst op de startzondag 18 sep-
tember wordt speciaal! ‘Aan tafel!’ is het 
thema. Dat gaan we doen vóór, tijdens en 
ná de kerkdienst. Vóór de dienst ontbijten 
we met elkaar. Tijdens de dienst horen we 
een Bijbelverhaal waarin mensen bij een 
feestmaal aan tafel gaan. En misschien 
gaan we ook nog wel op een andere 
manier aan tafel … Ná de dienst gaan we 
aan en om tafel met Lydia Roosendaal, 
de gemeenteadviseur die ons op weg 
helpt om op een nieuwe manier kerkge-
meenschap te zijn. De kerkdienst is weer 
voorbereid met een groepje gemeente-
leden. De Catharijne Cantorij doet weer 
mee. Er is kindernevendienst. Het belooft 
een feestelijke dienst te worden!

Dit is een  morgen als ooit de eerste
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de 
morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schep-
ping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Tekst Eleanor Farjeon
‘Morning has broken’

vertaling Andries Govaart
melodie Keltische volksmelodie

Speciale dienst
op startzondag

Weeksluiting Plantage

Kindernevendienst

Lied 216

Bij de 
diensten
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Lucasevangelie als leidraad
18 september - Aan tafel!

Lucas 15: 11-32
Op deze Startzondag lezen we niet het 
aangegeven gedeelte uit Lucas 16, maar 
het gedeelte ervóór. Meestal wordt dit de 
gelijkenis van de verloren zoon genoemd. 
Het is meer de gelijkenis van de liefde-
volle vader. En misschien hebben wij wel 
meer gelijkenis met de oudste dan met de 
jongste zoon. Met elkaar aan tafel! Daar 
loopt het op uit. Of toch niet? 

25 september - Zie je hem?
Lucas 16:19-31
Een rijke man viert elke dag een groot 
feest, terwijl bij zijn poort de arme be-
delaar Lazarus honger lijdt. Op een dag 
sterven ze allebei. Lazarus mag rusten 
bij Abraham, de rijke man komt in het 
dodenrijk. Hij smeekt of Lazarus hem wil 
helpen, maar zijn feest is al geweest.

2 oktober - Boom aan de wandel
Lucas 17: 1-10
Jezus vertelt aan zijn leerlingen hoe zij 
een goede leerling van hem kunnen zijn. 
Ze moeten er goed op letten dat ze geen 
mensen ten val brengen. Ze zullen hun 
broers en zussen vergeven, als het moet 
zeven keer op een dag. Als de apostelen 
vragen om meer geloof, vertelt Jezus wat 
geloof kan doen. Ook roept hij hen op 
bescheiden te zijn over hun rol.
De eerste zondag van oktober is ook de 
jaarlijkse Israëlzondag. Daarvoor worden 
de bijbelgedeelten Jesaja 25: 6-12 en Lu-
cas 14: 12-24 aangedragen. De bijdragen 
voor de Israëlzondag sluiten weer aan bij 
het jaarthema ‘Aan tafel!’

Annie Tuk en Gerry Rex van de Werk-
groep liturgisch bloemschikken maak-
ten een zomerse bloemschikking voor 
een fleurig welkom aan vooral in deze 
tijd vele bezoekers van de Sint-Catha-
rijnekerk.Gerry Rex was tot voor kort 
coördinator van de werkgroep en werkte 
heel veel jaren mee aan de liturgische 
schikkingen. De zomerse schikking was 
haar finale bijdrage. Gerry, grote dank 
voor alle mooie schikkingen die je voor 
ons maakte.

Fleurig welkom 
in de kerk



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

  Collecten

zondag 28 augustus 11e van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos (Oostvoorne)  Onderhoud

zondag 4 september 12e van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is rood Diaconie
ds. Eibert Kok Afscheid en bevestiging van ambtsdragers Onderhoud
 Kindernevendienst

zondag 11 september 13e van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 18 september 1e van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Jeugdwerk Brielle
ds. Eibert Kok Startdienst Onderhoud
 Kindernevendienst

17.00 uur Vespers

zondag 25 september 2e van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Egbert Rietveld (Haamstede)  Onderhoud  

zondag 2 oktober 3e van de herfst Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Eibert Kok Israëlzondag  Onderhoud
 Kindernevendienst

zondag 9 oktober 4e van de herfst Kerk in Actie
10.00 uur liturgische kleur is groen Onderhoud
ds. Eibert Kok Dienst van Schrift en Tafel

17.00 uur Vespers

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Hoe maak je 
een mooie tafel?

Toen kwamen ze bij het dorp Emmaüs. 
Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 
De twee leerlingen hielden hem tegen en 
zeiden: ‘Blijf toch bij ons want de dag is 
bijna voorbij, het wordt al donker.’ Toen 
ging Jezus met hen mee. Tijdens het 
eten nam Jezus het brood. Hij dankte 
God, brak het brood in stukken en deelde 
het uit. (Lucas 24:28-30)

Gastvrij
In Lucas 24:28-30 gaat het over de 
Emmaüsgangers die een vreemdeling 
uitnodigen om bij hen te blijven eten. 
Dat is gastvrij zeg! In het bijbelverhaal 
blijkt de vreemdeling de Here Jezus te 
zijn! Maar wie je ook uitnodigt, als je 
iemand aan tafel uitnodigt zorg je toch 
voor een mooi gedekte tafel? 

Wat heb je nodig? 
• Tafel
• Drie (of meer) stoelen 
• Servies voor minimaal drie personen
•  Decoratie zoals slingers, crepe papier, 

ballonnen, strikjes, bloemetjes, papier, 
scharen en stiften.

Voorpret
Maak samen met vrienden een gedekte 
tafel met stoelen en servies voor min-
stens drie personen. Eén plek maak je 
klaar voor een speciale gast. Dat kan ie-
mand zijn die je kent - vriend of vriendin, 
vader of moeder, opa, oma of een idool 
die je wel eens op bezoek zou willen. Of 
misschien de tafel dekken zoals jij het op 
je verjaardag zou willen ...
Misschien heb jij wel eens een versierde 
stoel gehad als je jarig bent? Hoe ziet dat 
eruit? Hoe voelt dat om op de stoel te 
zitten?’ 

Met elkaar kun je erover praten hoe het 
is als je wel eens bent uitgenodigd om 
bij iemand te eten waar je je heel wel-
kom voelde; hoe kwam dat?

Kindernevendienst

Slapen in de kerk

Net voor de zomervakantie namen Dave, Julia en Sophie afscheid van de kinderneven-
dienst. In het verleden werden de kinderen uitgenodigd voor de jeugdkerk, maar op dit 
moment is er geen jeugdkerk. Er zullen wel activiteiten voor de jeugd georganiseerd 
gaan worden. De eerste uitnodiging hebben ze al ontvangen; SLAPEN in de KERK. Een 
datum was nog niet bekend nu wel. Op 17 september zal deze plaatsvinden!! Het was 
leuk om te zien dat de kinderen die op de kindernevendienst blijven een leuke bood-
schap hadden opgeschreven.

De kindernevendienst zal vanaf 4 september weer starten. Ook zal er op 18 september 
kindernevendienst zijn. We hebben ook goed nieuws!! Jeanette gaat stoppen als leid-
ster omdat ze zich meer wil gaan richten op de oudere jeugd. Gelukkig hebben Jamie 
en Riet aangegeven om samen met Annemieke de kindernevendienst te willen gaan 
verzorgen. Hier zijn we erg blij mee, helemaal omdat er nu om de zondag kinderneven-
dienst zal zijn. De eerste en de derde zondag van de maand. Ook bij doopdiensten en 
bij de bijzondere diensten zal er komende jaar kindernevendienst zijn.

In het startweekend wordt er voor de 
jeugd van 12 tot en met 18 jaar een 
leuke activiteit georganiseerd. We starten 
om 17.00 uur bij de kerk waar we onze 
luchtbedden zullen oppompen en andere 
slaapattributen klaarleggen. Wat er daarna 
gaat gebeuren is nog een verrassing. 
Iedereen krijgt nog of heeft inmiddels de 
uitnodiging ontvangen. 
Tot 17 september!
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Paulus groet Filemon
Dit is een brief van Paulus aan zijn vriend Filemon: ‘Ik schrijf deze 
brief samen met mijn vriend Timoteüs. Op dit moment zit ik in 
de gevangenis vanwege mijn werk voor Jezus Christus.
Filemon, deze brief is ook bestemd voor onze vriendin Apfia en 
voor Archippus, die meehelpt om het goede nieuws te vertellen. 
Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus 
goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.

Paulus dankt God 
Filemon, ik dank mijn God steeds weer voor jou. Want ik heb 
gehoord dat je trouw bent aan onze Heer Jezus. En dat je steeds 

weer laat zien hoeveel je van alle andere christenen houdt. Elke 
keer als ik bid, bid ik ook voor jou. Ik vraag dan aan God om jou 
wijsheid te geven. Dan zul je begrijpen dat je door het geloof 
verbonden bent met andere christenen. En dat je Christus eert 
door goed voor hen te zijn. 
Vriend, door jou ben ik blij en vol goede moed. Want jij houdt 
van de andere christenen en je geeft hun steeds nieuwe kracht.’ 

De brief aan Filemon  (Filemon 1, vers 1 tot en met 7)

Uit de 
Samenleesbijbel

Zoek de zin 
In de puzzel zitten vier belangrijke namen verborgen die 
voorkomen in de hele brief van Paulus aan Filemon. Er zijn ook 
nog acht andere woorden verborgen. Zoek de woorden geloof, 
gemeente, God, groet, nieuws, vader, wens, Onesimus, Paulus, 
Timoteüs en Filemon en streep ze door. De overgebleven woor-
den vormen samen een zin uit de brief. 

Weetje

Zelf doen

In de eerste christelijke gemeentes kwamen mensen thuis bij elkaar. Ze vierden de maaltijd met elkaar, zongen liederen en 
lazen uit de heilige boeken. Als er een brief kwam van de apostel Paulus, werd die tijdens zo’n bijeenkomst voorgelezen. In die 
tijd zijn mensen in warme Oosterse landen vooral buiten. Als ze in huis waren zaten ze niet zoals wij op stoelen rondom een 
tafel, maar meestal op een soort sofa’s, zoals je op het plaatje kunt zien.

De kortste brief
Apostel Paulus is vooral bekend door de vele en lange brieven 
die hij aan de mensen van de eerste christelijke gemeentes 
schreef om contact met hen te houden terwijl hij rondreisde, 
maar dus ook vanuit de gevangenis. De langste brief is de brief 
aan de christenen in Rome. Die brief heeft wel 433 verzen. De 
brief aan Filemon is de kortste brief van Paulus die in de Bijbel 
staat. Deze brief heeft ‘maar’ 25 verzen. De brief is zo kort dat 
hij op één vel papyrus past, het ‘papier’ waar vroeger op werd 
geschreven. De volledige brief kun je in de (Samenlees)bijbel 
nalezen. Als je meer wilt weten over het leven van Paulus lees 
dan op internet: https://nl.wikipedia.org/Paulus_(apostel). 

Tegenwoordig schrijven we bijna geen brieven of (vakantie) 
kaarten meer. In plaats daarvan gebruiken we WhatsApp. Toch 
is het leuk om onverwachts een brief of kaart te ontvangen. 
Ken jij iemand die wel een opsteker kan gebruiken? Stuur dan 
een kort briefje of een leuke kaart met zomaar wat aardige 
zinnen en je zult merken hoe blij je iemand kunt maken.
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Zet alvast in uw agenda: op vrijdag 14 en 
zaterdag 15 oktober aanstaande komt er 
een bijzondere voorstelling in het BRES-
theater in Brielle. Penta Bahûrim bestaat 
inmiddels 75 jaar en heeft een lange 
traditie van theater en musical. Om die 
reden is gekozen om het 75-jarig bestaan 
te vieren met een speciaal geschreven 
theaterstuk waar ook u bij kunt zijn!  

Weerstand
Maar weinig mensen weten dat de 
school werd opgericht tijdens de Twee-
de Wereldoorlog en dat er destijds veel 
weerstand was tegen het starten van een 
christelijke ULO. Met veel doorzettings-
vermogen van de eerste directeur, de 
heer Wijmans, is deze er toch gekomen. 
Bahûrim heeft het als kleine christelij-
ke MAVO niet altijd makkelijk gehad, 
maar 75 jaar later bestaat de school nog 
steeds. Iets om dankbaar voor te zijn. Veel 
oud-leerlingen en personeelsleden heb-
ben aan Bahûrim een warme herinnering, 
dat merken we gedurende dit project. 

Uitgebreid onderzoek
Er is uitgebreid onderzoek gedaan in de 
archieven van de school en zelfs in het 
Streekarchief. Daar werden heel bijzon-
dere briefjes en notulen gevonden. Door 
middel van interviews met oud-leerlin-
gen en oud-conciërges zijn er smeuïge 
verhalen boven tafel gekomen. Door-
dat de directeuren Vegter en Holwerda 
een lange tijd verbonden zijn (geweest) 
aan de school en daarbij gevoel hadden 
voor historie, is er veel op schrift bewaard 
gebleven. Al deze informatie vormt de 
rode draad in de musical, met een thea-

tersausje overgoten. De musical zal een 
sfeerbeeld neerzetten van verschillende 
tijdsperiodes, te beginnen in WO II, daar-
na de periode Henk Vegter en als laatste 
die van de decennia waarin de school 
onder leiding stond van Jelle Holwerda. 
We hopen dat de voorstelling ook een 
mooie gelegenheid zal zijn om elkaar 
weer te ontmoeten en herinneringen op 
te halen aan een leuke schooltijd. Maar 
ook voor andere Brielse inwoners zal het 
een herkenning opleveren. Het bombar-
dement op de school, de rol die Henk 
 Vegter speelde in de Brielse samenleving. 
En bovendien: een puber blijft toch altijd 
een puber, de schooltijd is altijd een spe-
ciale periode in het leven. 
Het verhaal is mede door zeer ervaren en 
creatieve theatermaker Silvia La-Vos ge-
schreven. Zij heeft zich ondergedom-

peld in de geschiedenis van Bahûrim. 
Op dit moment wordt het theaterstuk 
ingestudeerd door een groep leerlingen, 
oud-leerlingen en andere volwassenen 
die zich verbonden voelen met de school. 

Voorstellingen
De voorstellingen zijn op 14 oktober om 
20.00 uur en 15 oktober om 15.30 uur en 
om 20.00 uur.  De kaartverkoop start in 
september via de kassa van het BRES-
theater. Toegangsprijs: volwassenen € 6,-, 
jongeren tot en met 16 jaar € 2,50. 
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoe-
ting en napraten onder het genot van een 
drankje in de foyer van het BREStheater. 
De komende tijd vindt u meer informatie 
in de kranten en op www.bm.penta.nl. 
Ook kunt u mailen naar Anja Clement, 
musicalbm@penta.nl. 

 75 jaar Bahûrim, de musical

Ook deze zomer was er in en om de 
Brielse Dom weer veel muziek te horen. 
Orgel- en beiaardconcerten op maan-
dagavond, inloopconcerten op zaterdag-
middag en op woensdagavond concerten 
met kamerkoor en orgel. Alles zoals al 
jaren te doen gebruikelijk georganiseerd 
door de Culturele Commissie Sint-Catha-
rijne.
De concertreeksen zijn nog niet ten 
einde. De komende weken kunt u nog 
verschillende concerten bijwonen. En op 
zaterdag 8 oktober is het laatste concert 
in de kerk, Alijah Gospel & Soul Choir.

Concerten in en om 
de Brielse Dom
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Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
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Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES
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Op het huwelijksfeest van een gezamenlijke neef ontmoetten 
ze elkaar. Hun beider grootmoeders woonden naast elkaar in 
Rotterdam. De zoon van de één trouwde met de dochter van de 
ander en toen de zoon van dat echtpaar trouwde ontmoetten 
Coby en Wim elkaar. 
Na afloop van het feest bracht Wim met zijn auto Coby en haar 
familie naar huis in Oostvoorne. En zo is het begonnen. Op 
11 augustus 1972 gaven Coby en Wim elkaar het ja-woord in 
Oostvoorne. Van een bruiloft komt een bruiloft. 

Coby was hoofdleidster op de kleuterschool ‘Het Kraaiennest’ en 
kreeg zodoende een woning met grote tuin aan de Reede. Daar 
wonen ze nu al vijftig jaar met veel plezier.
Wim was een Rotterdammer maar door evacuaties werd hij in 
Apeldoorn geboren.
Zijn oudste herinnering is van 1946 in Charlois. Later woonde hij 
in Schiebroek in de Molenstraat.
Misschien ontstond daar al wel zijn fascinatie voor molens. Maar 
daarover straks meer.
Wim had alleen een zus en zij trouwde twee weken eerder. Zo 
hadden zijn ouders opeens een leeg nest. Voor zijn werk moest 
Wim wel dagelijks met openbaar vervoer naar Rotterdam. Dat 
betekende vroeg op en ’s avonds om half zeven pas weer thuis. 
Coby stopte met werken toen haar kinderen geboren werden. 
Ze had haar eigen kleuterklasje en ondernam van alles met haar 
kleintjes; in 1976 werd Gerda geboren en Wim volgde in 1979.

Vrijetijdsbesteding
Coby was niet alleen met de kinderen bezig. Ze viel ook wel in 
op school als dat nodig was. En ze ging volksdansen. Daaruit 
voort kwam het rolstoeldansen in de Plantage dat ze dertig jaar 
heeft gedaan. Haar vaste danspartner was Jane en haar bege-
leidde ze ook wel bij andere activiteiten.  
Ze was een periode wijkouderling en daaraan hield ze tot op 
vandaag contacten over met mensen die ze regelmatig bezoekt. 
Schilderen en tekenen doet ze graag en ze is ook nog lid van het 
Brielse klokkenluidersgilde. Coby verveelt zich niet!
Wim is een avondmens. Hij heeft tot in de late uurtjes aan een 
modelboot van afvalhout gebouwd. Dat gaf wel eens geluids-
overlast voor zijn kinderen en buren. Na zijn pensionering vond 
hij vrijwilligerswerk wel een must. In de Wereldwinkel heeft hij 
als verkoper en bestuurslid zijn steentje bijgedragen. Daarna 
vond hij zijn bestemming bij de molen. Daarvoor moest hij aan 
de studie. Meerdere diploma’s moesten worden gehaald. Na 
stages kreeg hij zijn eigen molen in Sommelsdijk. Toen hij bijna 
alle diploma’s had gehaald kon hij bij de molen in Brielle aan het 
werk. Daar moest hij nog het zogenaamde diploma ‘Ambachtelijk 
molenaar’ halen. Nu leidt hij weer aankomend molenaars op en 
geeft hij ook wel lezingen.
Het mooie van dit werk vindt Wim dat je meewerkt in de voed-
selketen. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan de produc-
ten. Regelmatig worden die getest in Wageningen.

Kinderen en kleinkinderen
Wekelijks passen Coby en Wim op hun kleinkinderen van vier en 
twee jaar. De ene week in Pijnacker waar hun zoon Wim woont 

en de andere week in Brielle. Dat is leuk maar je merkt wel dat je 
geen dertig meer bent. Een derde kleinkind is nog op komst.
Met hun dochter Gerda hebben ze voornamelijk digitaal en 
telefonisch contact. Gerda is na haar studie Engels uiteindelijk 
in Engeland terecht gekomen. Na een studiestage in York bleef 
Engeland trekken. Door vrijwilligerswerk in de anglicaanse kerk 
van haar woonplaats werd ze door de plaatselijke voorgangers 
gestimuleerd om een theologische opleiding te volgen. Dat heeft 
ze gedaan aan de universiteit in Plymouth. Zo bracht ze het in 
verschillende stappen tot vicar. Daar is ze druk mee en het komt 
er niet zo vaak van om naar Brielle te gaan. Paignton in Cornwall 
is haar thuis geworden. 

Feest
Maar voor het feest komt Gerda natuurlijk wel over. Ze gaan het 
gouden huwelijksjubileum vieren met familie en vrienden in 
Oostvoorne bij Van Marion.
Met het ouder worden gaan ze zich steeds meer realiseren dat 
het bijzonder is om dit samen gezond mee te kunnen maken. 
Dat stemt tot dankbaarheid.
We feliciteren Coby en Wim en wensen hen nog veel gezonde 
en actieve jaren.

Trudy Morgenstern

Van een bruiloft komt een bruiloft

Gouden bruidspaar 
Coby en Wim van Ommeren
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Mede namens mijn moeder, Dina Lan-
gendoen-Nobel, willen wij iedereen 
bedanken voor de ontvangen kaarten en 
lieve woorden. Dit doet haar zichtbaar 
goed. Ze verlangt erg naar haar geliefde 
Brieltje maar moet wachten tot er een 
kamer voor haar beschikbaar is in het 
Gasthuis of Prinsenkwartier.

Leen en Arja van Geest

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die 
ik namens U allen mocht ontvangen.  Het 
doet goed te weten dat er aan je gedacht 
wordt.

Henriette Zijlstra Lispet

Langs deze weg willen wij u bedanken 
voor uw blijken van medeleven tijdens 
het verblijf in het verpleeghuis en na 
het overlijden van mevrouw L.I. van 
Hees-Herweijer op 28 juni 2022.
Zij heeft een leeftijd van 98 jaar mogen 
bereiken. Het verdriet is er niet minder om 
maar er is ook dankbaarheid.

Kinderen en kleinkinderen

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die 
wij mochten ontvangen ter gelegenheid 
van ons 55-jarig huwelijk.

Adri en Cees Bruijnes 

Via de Kerkomroep heb ik op zondag 31 
juli de dienst meebeleefd van Rienk Koop-
mans en Willem Meyboom. Ik ben helaas 
al enkele maanden niet naar de kerk 
geweest vanwege duizeligheid, dus beleef 
ik het allemaal mee via de Kerkomroep. Ik 
vond dit een mooie dienst. Dat Rienk en 
Willem zich hier zo voor ingezet hebben 
vind ik geweldig. Dit wil ik vermelden met 
een groot compliment. Als dit nog eens 
voorkomt zullen ze wel  weer bij jullie aan 
de bel trekken. Chapeau!

Jannie Mol-in ‘t Veld

Bedankt

Inleveren kopij

19

Kopij inleveren voor 23 september 12.00 
uur: onskerkblad@protestantsegemeente-
brielle.nl. U kunt de kopij ook brengen naar 
Tine Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieu-
we kerkblad komt uit op 6 oktober. Voor 
foto’s: Joost de Koning, (0181) 416043.

Onze kerk is nu ook te volgen op: 
Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

 Augustus
27  Inloopconcert 16.00 uur,  

Maarten Wilmink
29  orgelconcert, 20.15 uur,
 Geerten v.d. Wetering
31  concert 20,15 uur,
 Rotterdams Vocaal ensemble

September
5 Crea-Doe, 13.30-15.30 uur, Sjoel
10  Inloopconcert, 16.00 uur  

Jan Meuleman
12 Crea-Doe, 13.30- 15.30 uur, Sjoel
12  Orgelconcert, 20.15 uur,  

Laurens de Man
15 Alles wat Ademt, 20.00 uur, kerk
18 Vespers, 17.00 uur
19  Orgelconcert, 20.15 uur,  

Cor Ardesch
19 Crea-Doe, 13.30- 15.30 uur, Sjoel
21  Kring ‘Leef je geloof’, 19.30 uur  

Gorcumplein 8
23 Vrijwilligersavond 19.30-22.00 uur
24 Samen naar het museum
24 Inloopconcert met koor, 16.00 uur
26 Crea-Doe, 13.30- 15.30 uur, Sjoel
26  Orgelconcert, 20.15 uur,  

Hayo Boerema

Oktober
3 Crea-Doe  13.30- 15.30 uur Sjoel
4 Leerhuis Brielle
8 Gospelconcert, 16.00 uur
6 Alles wat Ademt, 20.00 uur kerk
9 Vespers, 17.00 uur

Agenda
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