
Open
Venster
Kerkblad Protestantse Gemeente Brielle

De toren uit de steigers

Marco ’t Hart 40 jaar organist

Actie levert veel kleding op

Experiment met een zijspoor

Gewoon opschrijven 
wat ze bedoelen

Huispaaskaars bestellen

 

42e jaargang
nummer 1 - januari 2022



Meditatie 
ds. Eibert Kok

Nu de torenrestauratie klaar is en de steigers langzaam maar 
zeker steeds meer zicht geven op de prachtige gerestaureerde 
toren van de Sint-Catharijnekerk, is dat een mooie aanleiding 
om eens stil te staan bij de toren. Een toren is een bouwwerk dat 
in de regel boven andere gebouwen uitsteekt. Vroeger waren in 
ons land en in de landen om ons heen kerktorens vaak de hoog-
ste bouwwerken in een plek. Daardoor wordt een hoge toren al 
gauw geassocieerd met een kerk. Voor sommige mensen is een 
kerk zonder toren geen echte kerk. Die toren functioneerde en 
functioneert soms nog als baken in het landschap. Al van verre 
zie je de toren van de Catharijnekerk en weet je: Daar ligt Brielle!

Vanouds zijn (kerk)torens gebruikt voor allerlei doeleinden. 
Torens werden benut voor militaire doeleinden als uitzichttoren. 
Torens in de buurt van de kust werden gebruikt als vuurtoren 
en zo als baken voor de oriëntatie van de scheepvaart. Torens 
werden gebruikt om de bevolking te attenderen op gebeurtenis-
sen of te waarschuwen door klokgelui. Het carillon verspreidde 
soms vrolijke muziek. Het torenuurwerk gaf de tijd aan. Zo waren 
het bakens in tijd en ruimte. Tegenwoordig worden torens soms 
gebruikt voor zendmasten voor mobiele communicatie en zijn 
ze mensen nog steeds behulpzaam om de weg te vinden.
Kerktorens zijn ook een overblijfsel van een rijk christelijk ver-
leden. Er werd flink geld gespendeerd aan de bouw van al die 
torens. De kerk speelde een grote rol in de samenleving. Tegen-
woordig is die rol veel kleiner geworden. De kerktoren werd ook 
wel gezien als een vingerwijzing dat er meer is tussen hemel 
en aarde dan alleen de platte werkelijkheid van wat wij zien. De 
symbolische functie van een kerktoren wordt mooi bezongen in 
een lied dat Jan Willem Schulte Nordholt ruim vijftig jaar geleden 
schreef. Hij schreef het lied ‘Loof God, die zegent al wat leeft’ 
(Liedboek 273) waarin hij het beeld gebruikt van het kerkgebouw. 
Het lied zingt over ‘het schip der kerk’ en over de kerktoren:
Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel op moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
De kerktoren als verwijzing naar de hemel, naar God.

Zelf ben ik een liefhebber van oude kerken en kerktorens. Rond 
oud en nieuw deed ik mee met een digitale pubquiz. Bij een van 
de vragen waren er tien foto’s van oude kerken en kerktorens in 
grote Nederlandse steden. Het was de enige vraag waar ik alle 
antwoorden foutloos kon oplepelen. Maar grote oude kerken en 
kerktorens geven mij ook een ongemakkelijk gevoel. Dat ‘huis 
van God’ dat de boodschap zou moeten communiceren van 
 Jezus’ liefde en dienstbaarheid werd gebouwd als een status-
symbool, hoe groter en mooier hoe beter. Er was een concur-
rentiestrijd tussen steden wie de hoogste kerktoren had. Ook 
Brielle deed mee in die wedloop. De toren had nog veel hoger en 
het kerkgebouw veel groter moeten worden. Maar er kwam een 
kink in de kabel. De financiering stokte. En Brielle bleef zitten met 
een half afgebouwde kerk en toren. Eigenlijk ben ik daar wel blij 
mee. Niet alleen omdat een half afgebouwde toren en kerk al ge-
noeg kost aan onderhoud. Maar ook omdat grootsheid en trots 

niet zo passen bij het karakter van de kerk. ‘De laatsten worden 
de eersten’ past beter bij de kerk dan: Wij willen de grootste zijn! 
‘Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer’ (Lied-
boek 990 - zie ook de volgende bladzijde). Daarom ben ik met 
plezier voorganger in de Brielse Dom, dat onaffe gebouw.

Dat veel kerken torens hebben is trouwens een latere ontwik-
keling. De eerste kerken hadden geen torens. Sowieso beston-
den er in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling nauwelijks 
kerkgebouwen. Als er al kerkgebouwen waren dan waren dat 
gewone woonhuizen met wat grotere ruimtes waar de gelovi-
gen samenkwamen, kerkhuizen. Pas na de omwenteling onder 
keizer Constantijn in de vierde eeuw gingen publieke ruimtes als 
de basilica gebruikt en gebouwd worden als kerkruimtes. Veel 
later in de hoge middeleeuwen zien we dan in West-Europa de 
kerktoren tot ontwikkeling komen.

Ik ben ook op zoek gegaan naar de toren in de Bijbel. Een aantal 
keren wordt dat woord neutraal gebruikt als de beschrijving van 
een uitkijktoren in een verhalende context. Treffend in verband 
met de Brielse toren is de vermelding in Lucas 14: 28: ‘Want wie 
van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten be-
rekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?’ Als 
je dat niet goed doet, blijf je achter met de brokken …
Misschien wel het bekendste Bijbelverhaal met een toren is 
het verhaal van de toren van Babel, één van de oerverhalen uit 
het begin van de Bijbel. De mensen willen letterlijk en figuurlijk 
boven zichzelf uitstijgen door de bouw van een toren die tot in 
de hemel reikt. Grootheidswaanzin. Het wordt een fiasco. Door 
miscommunicatie wordt het een grote chaos en drijft het men-
sen alleen maar uit elkaar.
Eén keer heb ik de toren in de Psalmen kunnen vinden, een heel 
ander beeld, een positief beeld: God als een toren. De toren 
is daar beeld van bescherming en veiligheid. Dat doet eerder 
denken aan een toren in een burcht waar je kunt schuilen tegen 
gevaren dan aan een kerktoren. Ik vind het een prachtige Bijbel-
tekst om af te sluiten (Psalm 61: 4): ‘U bent altijd mijn schuilplaats 
geweest, een toren te sterk voor de vijand.’

De toren
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De torens vallen om

Uit het 
liedboek

Als je een oude kerktoren niet onder-
houdt, loop je het risico dat er op den 
duur stenen losraken en naar beneden 
komen. Daarom restaureren we oude 
kerktorens, om te voorkomen dat ze 
uiteindelijk omvallen. Maar in Lied 991 
laat Willem Barnard de torens omvallen, 
figuurlijk gesproken, om aan te duiden 
hoe het eraan toegaat in een wereld 
waar mensen leven naar Gods bedoeling. 
 Barnard schreef twee verwante liederen 
(in het Liedboek staan ze naast elkaar 
als 990 en 991), waarvoor Frits Mehr-
tens één melodie schreef. Bij het tweede 
lied schrijft Barnard zelf: “Het was geen 
gelijkenis uit het evangelie die mij daarop 

bracht, maar een verhaal uit de Thora, 
namelijk dat van Ezau en Jacob (maar het 
had ook kunnen zijn van Ismaël en Izaäk 
of van David en zijn broers, want het the-
ma komt telkens terug in de Schriften!). 
Niet de oudste wordt de erfgenaam, maar 
de achteruitgezette, de ‘verloren zoon’, 
de minste van de twee broers. Daarmee 
is eens en voor al de verhouding tussen 
mensenbroeders aangegeven: ‘de broeder 
kent de broeder / als één die voor moet 
gaan!’ Het is dezelfde gedachte die de 
apostel vermanend uitspreekt: ‘acht in alle 
bescheidenheid de ander belangrijker dan 
uzelf’ (Filippenzen 2,3). 

Het verhaal van het verspeelde en 
gewonnen eerstgeboorterecht is een 
gelijkenis. De minst gekwalificeerde kan 
met genade worden overstelpt. De God 
die ‘Ik-zal-zijn’ genoemd wordt, zelf een 
‘achterblijver’ in het pantheon, is de voor-
trekker van de geschiedenis. Naar achter-
uitgezetten gaat zijn voorkeur uit. Maar de 
koplopers worden dan ook achterhaald 
en de pre’s tellen niet. De doven krijgen 
het woord maar Babel gaat in verwarring 
ten onder. De realisten die ‘bij de tijd’ 
zijn, hebben maar een beperkt gelijk, de 
waarheid is aan de droom. De toepassing 
is duidelijk, ze staat in de strofen 7 en 8.”

Eibert Kok

Lied 991
De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.
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Enkele uren voordat op 18 
december de lockdown werd 
afgekondigd kwamen achttien 
gemeenteleden nog bij elkaar 
voor een adventsbijeenkomst. 
Iedereen was gevaccineerd en 
bij zorgboerderij Op Aarde kan 
je anderhalve meter afstand 
houden. Net als vorig jaar za-
ten we in een kring op zolder.
Willem Christian Meyboom 
speelde enkele liederen en 
zong daarbij. Adri Burghoorn 
vertelde over een engel die 
niet welkom was op aarde. 
En Theun Klein vertelde een 
verhaal van Godfried Bomans 
dat zich in Brielle afspeelde. 
Spijtig dat we niet met elkaar 
konden zingen. Hopelijk komt 
die tijd gauw want samen zin-
gen is toch wel een belangrijk 

deel van onze geloofstraditie.
Of de adventsbijeenkomsten 
zoals we die jaren organiseer-
den weer terug komen, is de 
vraag maar deze bijeenkomst 
gaf een gevoel van saamho-
righeid en daar is een sterke 
behoefte aan. 

Trudy Morgenstern

In 2021 was het veertig jaar geleden dat Marco ’t Hart organist 
werd van de Catharijnekerk. Op zondagmorgen 12 december 
werd hij tijdens de morgendienst in het zonnetje gezet en werd 
hem het Draaginsigne in goud van de Vereniging voor Kerkrent-
meesterlijk Beheer toegekend. Proficiat!

Levendige adventsbijeenkomstMarco ‘t Hart 40 jaar organist



Kerkkronkel 
Willemijn Kon

Dit is mijn vijftiende kerkkronkel, soms weet je even niet waar-
over je wilt schrijven, ik weet dat ik niet de enige ben maar het 
voelt niet fijn. Door een artikel in de krant van het waterschap 
Hollandse Delta kwam toch de nodige inspiratie binnen kruipen. 
Het gaat over de Sint-Elisabethvloed, 600 jaar geleden.
Wie was Elisabeth? De Sint-Elisabethvloed is vernoemd naar de 
Hongaarse gravin Elisabeth van Thüringen. Zij werd geboren in 
het jaar 1207 en woonde in kasteel de Wartburg. Enkele eeuwen 
later hield Maarten Luther zich een poosje verborgen in dit kas-
teel nadat de ban over hem was uitgesproken.
Elisabeth stierf op 17 november 1231, haar korte leven stond in 
het teken van liefdadigheid. Enkele jaren na haar dood werd zij al 
heilig verklaard vanwege het rozenwonder. Volgens de legende 
zou Elisabeth tegen de zin van haar man een mand brood gaan 
brengen bij de armen van de stad. Daar liep zij haar echtgenoot 
tegen het lijf, die vroeg wat er in die mand zat. Toen Elisabeth de 
mand opende, veranderden de broden plotseling in rozen. De 
eenvoud van een vrouw, die zoveel kracht uitstraalt.
De overstromingen van de jaren 1401, 1421 en 1424 zijn naar 
Elisabeth vernoemd. Ze vonden alle drie plaats rond haar sterf-
datum. Dit alles is lang voor onze tijd gebeurd, maar het maakte 
wel indruk op mij.
En dan de Ramp van 1953 beschreven in een boek door Gerda 
van Wageningen. Zelf was ik toen twee jaar en is dit mij totaal 
voorbij gegaan. Maar door haar verhaal dat waar gebeurd is, 
beleef je de ramp wel mee. Je zal maar op een zolder zitten met 
je gezin en het water beneden horen bonken tegen het meubi-
lair met de angsten om op tijd gevonden en gered te worden. De 
enige houvast die zij hadden was hun sterk geloof, dat hielp hen 
door die verschrikkelijke tijd. Maar de schrijfster weet je gelukkig 
ook te boeien met de opbloeiende vriendschappen en meer. 
Ik denk dat er onder ons lezers zijn die dit echt meegemaakt 
hebben.
Afgelopen jaar is bij menig gezin heel veel gebeurd in Limburg. 

België en Duitsland ondervonden in de zomer wat overvloedig 
water kan doen met je leven. En niet te vergeten het virus van 
Covid-19 dat tussen de mensen en zelfs dieren verdriet, dood en 
verdeeldheid veroorzaakte.
Maar de kracht van het water kan niet op tegen de veerkracht 
van de mens, deze veerkracht is ook sterk aanwezig in de strijd 
tegen het coronavirus. Anderhalve meter afstand houden en 
toch dichtbij elkaar in gedachten, door tot steun te zijn bij welke 
tegenslag dan ook. Zo werd het weer kerstfeest zonder een 
samenzijn in de kerk door een lockdown voor heel Nederland. 
Gelukkig kunnen we God overal vinden, waar je ook bent, Hij is 
er voor u en voor mij.
En wat de toekomst, anno 2022 brengen moge, ons geleidt des 
Heren hand, moedig slaan wij onze ogen, naar het onbekende 
land. Een nieuw jaar treedt ons tegemoet, een nieuw jaar met 
nieuwe kansen, houd moed!

Sint-Elisabethvloed
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Nieuwjaarswensen
Op 1 januari 1965 stond ik als kleuter van vijf jaar bij het bed van 
mijn vader en moeder om mijn versje op te zeggen. Ik zat op de 
openbare kleuterschool van de Hofkesstichting in Zwartewaal. 
Mijn kleuterjuffrouw Voogt had in het door mij versierde boek-
je bovenstaand versje geschreven. Dit versje moest ik uit mijn 
hoofd leren om zo mijn wensen over te brengen. Wat moet dat 
prachtig geweest zijn. Jammer dat er geen mobieltjes waren. 
Later op de dag gingen we traditiegetrouw de familie onze 
wensen overbrengen waarbij wij dan weer ons versje mochten 
opzeggen. Een mooie gewoonte was dan ons ‘nieuwjaarscent-
je’. We kregen dan een kwartje of soms een gulden voor onze 
spaarpot. De tekst begrepen wij nog niet maar als ik de tekst 
nu doorlees is het een prachtige tekst: “ ’s Heren zegen op uw 
wegen nu en elke dag.” We zijn gezegende mensen in Gods 
bescherming geborgen.

Tine Wolters-Lobs



5

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, niet in de laatste plaats namens de 
doelen. Het toegevoegde overzicht van 
het 4e kwartaal in 2021 getuigt van uw 
royale bijdragen, waarvoor 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.
Zondagen 30 januari, 20 en 27 februari
Op deze zondagen collecteert de diaco-
nie voor algemene doelen, waaronder 
het realiseren van een jaarlijkse ‘spaar-
pot’ voor onvoorziene omstandigheden, 
bijvoorbeeld bij een ramp of een speciale 
(landelijke) actie om hulp.

 KiA Noodhulp Nepal 
zondag 6 februari

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog 
is, vertrekken veel jongeren naar India, 
Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de 
arbeidsomstandigheden erbarmelijk en 
de lonen laag. Door de coronapandemie 
moesten veel van deze arbeidsmigranten 
terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal 
voor 2500 jongeren werkgelegenheid, 
zodat zij in hun eigen omgeving een 
menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

De gevolgen van de coronacrisis voor de 
arme Nepalese bevolking zijn groot. Veel 
gezinnen zijn afhankelijk van de inkom-
sten die arbeidsmigranten met hun werk 
in India of elders binnenbrengen. Toen 
deze migranten vanwege de coronapan-
demie moesten terugkeren naar Nepal, 
vielen deze inkomsten weg. In Nepal zelf 
is de werkloosheid hoog. De kleine stukjes 
landbouwgrond brengen te weinig voed-
sel op en een sociaal vangnet ontbreekt.
Samen met lokale partnerorganisaties 
helpt Kerk in Actie teruggekeerde arbeids-
migranten en hun families. We helpen 
hen bij het opzetten van bijvoorbeeld een 
pluimveebedrijf, een groentekwekerij, een 
naaiatelier of een werkplaats voor het 
repareren van motorfietsen. Ook onder-
steunen we gezinnen bij het effectief 
bewerken van landbouwgrond, zodat 
ze kunnen voorzien in hun dagelijkse 
levensbehoeften. Jongeren krijgen een 
landbouwtraining, bijvoorbeeld in de teelt 
van olijven of walnoten, een vakopleiding, 
een stageplek of coaching. Ook worden 
zij in contact gebracht met afnemers of 
werkgevers.

KiA Werelddiaconaat Oeganda
zondag 13 februari 

In de regio Teso in het noorden van 
Oeganda is het niet makkelijk om boer of 
boerin te zijn. De regen wordt er steeds 
onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Boerinnen en boeren 
weten niet goed meer wanneer ze moe-
ten planten. Soms valt er te weinig regen, 
dan weer te veel met overstromingen tot 
gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten 

over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda 
steunt boerengezinnen in hun strijd om 
het dagelijks bestaan en steunt 1200 
boeren en boerinnen om hun krachten te 
bundelen in 40 sterke boerenorganisaties 
van 30 personen. De leiders van deze 
organisaties krijgen praktische trainingen 
op veldscholen met demonstratievelden. 
Zij geven hun kennis vervolgens door aan 
andere groepsleden. De kerk wil de men-
sen zo weerbaar maken tegen klimaatver-
andering en leert hen daarom: 
•  energiezuinige ovens en ovens op bio-

gas om houtkap terug te dringen; 
•  over zaden die sneller kiemen, of die 

juist langer kunnen doorgroeien zonder 
regen; 

•  samen bomen planten om erosie te 
voorkomen;

•  hoe boeren samen een betere prijs kun-
nen vragen voor hun producten; 

•  over andere bronnen van inkomsten 
dan houtskool verkopen;

•  boeren worden opgeleid tot imker en 
hulp om bijenkasten aan te schaffen;

•  spaargroepen vormen om landbouw-in-
vesteringen te kunnen betalen.

Voorjaarszending Rwanda
zondag 6 maart

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse 
land Rwanda leeft zeventig procent van 
de inwoners van de landbouw. Omdat er 
te weinig grond beschikbaar is voor alle 
inwoners, leeft veertig procent onder de 
armoedegrens. Met de genocide van 1994 
nog vers in het geheugen, is er nog veel 
onderling wantrouwen tussen inwoners. 
Rwandese diaconessen ondersteunen de 

Vanuit het Vangnet-overleg - dat is een gemeentelijk overleg dat 
vier keer per jaar bijeenkomt en wordt georganiseerd door de 
gemeente Brielle, en waar uw Diaconie al jaren onderdeel van 
uitmaakt - is een actie ontstaan voor de honderden vluchtelin-
gen, die in Hellevoetsluis op een boot verblijven in afwachting 
van de procedure of hun verblijfsvergunning.
De Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden in Hellevoetsluis heeft 
ook aan het Vangnet-overleg een oproep gedaan herenkleding 
te verzamelen.
De actie hiervoor vond plaats op zaterdag 8 januari in de 
Sint-Catharijnekerk. Velen hebben de diaconie met diverse 
vrijwilligers uit onze gemeente, boven verwachting verrast. Meer 
dan 100 zakken, groot en klein, zijn ingezameld en woensdag-
ochtend 12 januari vanuit de kerk opgehaald door de Kleding-
bank.

De regionale Kledingbank bedankt alle gevers aan deze actie 
heel hartelijk en uw Diaconie niet minder. Hulde aan alle gevers.

Diaconale actie levert veel kleding op
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armste boerengezinnen in hun regio: de 
zusters trainen ieder jaar 150 boeren en 
boerinnen. Zij kunnen hun gezinnen beter 
voeden en verdienen voldoende geld om 
hun kinderen naar school te laten gaan.

Demonstratieboerderij
Veel boerengezinnen verbouwen maar 
enkele gewassen op hun kleine perceel. 
Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin 
te voeden. Op de demonstratieboerderij 
van de zusters leren boeren en boerinnen 
uit verschillende dorpen diverse groenten 
en fruit verbouwen met moderne land-
bouwmethoden, zoals bonen, tomaten, 
aubergines, champignons, uien, bananen, 
koffie, ananas, zoete aardappel. Daarnaast 
ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, 
koeien, varkens en bijen houden. Ze pra-

ten ook over milieubescherming, spaar-
groepen, gezondheid, gezinsplanning, 
man-vrouwverhoudingen en huiselijk 
geweld. Na de training krijgen ze begelei-
ding in hun eigen dorp.

Verantwoording diaconale collecten 
en giften over het 4e kwartaal 2021

In het 4e kwartaal waren er kerkdiensten 
met een beperkt aantal gemeenteleden. 
Naast de collecte-ontvangsten in de kerk 
zijn er op de bankrekening van de diaco-
nie ook collectegelden ontvangen voor 
de diverse collectedoelen. Aangezien er 
nog geen sprake is van volledig bezette 
diensten heeft de diaconie besloten om 
eveneens voor het 4e kwartaal de ontvan-
gen collectegelden aan te vullen tot een 
bedrag van 200 euro, zodat dit in lijn ligt 

met wat vorig jaar gebruikelijk was qua 
ontvangsten.

Collecten voor eigen werk € 1.051,73
Vrijwillige diaconale bijdragen 920,00
KIA Werelddiaconaat Kameroen 376,56 
Voedselbank Brielle 454,89
KIA Najaarszending 345,82
Hospice Calando 199,59
KIA Werelddiaconaat 324,12
KIA Zending Rwanda 196,08
KIA Zending Rwanda 
aanvulling door diaconie 3,92
KIA Binnenlands Diaconaat 286,82
Kerkgroei 260,40
Leger des Heils    229,50
Kinderen in de Knel 348,25
Giften 300,00
Totaal  € 5.297,68
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Van de 
kerkenraad

Diaconaal werker
In het Beleidsplan Protestantse Gemeente 
Brielle 2020-2024 wordt in het hoofdstuk 
‘Vindplaats van nieuwe aarde’ onder an-
dere de volgende ambitie uitgesproken:
“De diaconale activiteiten zullen we 
verder versterken en zichtbaar maken. We 
nemen het initiatief voor een diaconaal 
inloophuis in de Sjoel. Een tastbare plek 
voor ontmoeting, steun en om op verhaal 
te kunnen komen.”
Voor het opzetten van dit inloophuis is 
besloten een diaconaal werker van buiten 
aan te trekken. Een door het College 
van Diakenen opgesteld ‘Concept Profiel 
Diaconaal werker in Brielle’ is door de 
kerkenraad vastgesteld in zijn vergadering 
van 13 januari jl.
De kerkenraad heeft het College van Dia-
kenen vervolgens gemandateerd voor het 
opstarten van de sollicitatieprocedure.

Jongerenwerker
In de vorige kerkenraadsvergadering 
(zie Open Venster van december) is het 
besluit genomen om uit ons beleidsplan 
2020-2024 dit kerkelijk jaar drie beleids-
punten uit te werken. Eén daarvan is: 
jeugd en met name jonge gezinnen.
Vanuit onze kerkelijke buurgemeentes 
is het initiatief gekomen om een jonge-
renwerker aan te stellen. Er is voor onze 
gemeente de mogelijkheid om daarin te 
participeren.

Gezien ons beleidspunt op dit gebied zal 
de kerkenraad hier positief op reageren.

Organisatieaanpassing kerkenraad
Zoals al in het verslag van de vorige ker-
kenraadsvergadering te lezen was, heeft 
de kerkenraad het besluit genomen om 
zijn organisatiestructuur te veranderen: 
minder ambtsdragers en een grotere in-
breng van gemeenteleden via werkgroe-
pen en commissies. Omdat zo’n reorga-
nisatie ingrijpend is, heeft de kerkenraad 
besloten om hierbij deskundige begelei-
ding in te schakelen.
Donderdag 16 december jl. heeft de 
voorbereidingsgroep overleg gehad 
met extern begeleider mevrouw Lydia 
Roosendaal over het Stappenplan uit haar 
Plan van Aanpak. Om de eerste stappen 
te kunnen zetten zijn een tweetal dagen 
gepland met de gehele kerkenraad en 
wel op dinsdag 15 februari en dinsdag 15 
maart a.s. in gebouw Tintestein in Tinte.
Als kerkenraad vragen wij van mevrouw 
Roosendaal begeleiding voor de volgende 
vragen:

1.  Hoe kunnen we nu al voorsorteren op 
de kerk van de toekomst qua organisa-
tie? Hoe kunnen we lichter besturen en 
de betrokkenheid van gemeenteleden 
vergroten bij het kerkenwerk?

2.  Welke organisatie- en communicatie-
structuur, passend bij de grootte van 
onze gemeente, helpt ons om onze 
kernactiviteiten voort te zetten en onze 
visie en missie te realiseren?

3.  Hoe vergroten we het draagvlak en de 
betrokkenheid van de gemeenteleden 
om samen met de kerkenraad nieuwe 
wegen te zoeken met het oog op een 
betekenisvolle plek in Brielle te zijn?

Om één en ander ook financieel mo-
gelijk te maken heeft het College van 
Kerkrentmeesters een revitaliseringsbij-
drage ‘toekomst lokale kerk’ aangevraagd 
bij Steunverlening Protestantse Kerk in 
Nederland. Tevens zal bij dezelfde instel-
ling een aanvraag voor een zogenoemde 
‘perspectiefsubsidie’ worden ingediend.

Stichting Behoud Brielse Dom
Zoals bekend heeft de Stichting Behoud 
Brielse Dom (SBBD) als doel inkomsten 
te genereren voor de instandhouding 
van het kerkgebouw door commerciële 
verhuur.

In het jubileumjaar (1 april) 2022 wil 
de gemeente Brielle graag een aantal 
bijzondere activiteiten organiseren in de 
Sint-Catharijnekerk. Om dit facilitair en 
organisatorisch mogelijk te maken, heeft 
de gemeente Brielle een kwartiermaker 
en eventmanager aangesteld.
Commerciële verhuur van het kerkge-
bouw door de SBBD kan natuurlijk alleen 
plaatsvinden op basis van heldere afspra-
ken tussen de SBBD en de Protestantse 
Gemeente Brielle (PGB) als eigenaar van 
het gebouw. In de kerkenraadsverga-
dering van 13 januari jl. is een concept 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
PGB en SBBD besproken. Na de nodige 
bijstellingen zal deze overeenkomst zo 
spoedig mogelijk door beide partijen 
worden ondertekend. 

Samenstelling kerkenraad
In zijn afgelopen vergadering heeft de 
kerkenraad zich aan de hand van het 
Rooster van Aftreden 2021 – 2022 ge-
oriënteerd op de samenstelling van de 
kerkenraad aan het eind van het seizoen.
De vacatures die dan zullen ontstaan 
door ambtsdragers die aan het eind van 
hun termijn zijn, krijgen de komende tijd 
alvast de nodige aandacht. Ook van de 
huidige scriba loopt de termijn aan het 
eind van dit seizoen af. De kerkenraad wil 
vanaf nu op zoek gaan naar een opvolger. 
Heeft u ambities in de richting van het 
scribaat of kent u iemand die u geschikt 
lijkt voor dit ambt, laat dit dan weten aan 
één van de kerkenraadsleden.

Inspiratieavond afgelast
De in het vorige kerkblad aangekondigde 
Inspiratieavond van de Classis Delta in de 
Sint-Catharijnekerk op 15 februari 2022 
gaat niet door. Vanwege de coronamaat-
regelen wordt deze avond verzet naar een 
latere datum. Het thema van de avond 
wordt dan Kerk & Kansen met Corona.

Actuele informatie
De afgelopen tijd heeft ons geleerd 
dat omstandigheden, besluitvorming, 
planning en berichtgeving van de ene op 
de andere dag achterhaald kunnen zijn. 
Met dit kerkblad proberen we u zo goed 
en actueel mogelijk te informeren, maar 
houdt u voor de meest actuele informatie 
vooral de website in de gaten: 
www.protestantsegemeentebrielle.nl
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Begroting 2022
In dit kerkblad vindt u de verkorte versie 
van de begroting 2022. Heeft u een vraag 
of opmerking  of wilt u de onverkorte 
versie van die begroting ontvangen,  
mail dan Sonja Timmermans, onze 
penningmeester via penningmeester@
protestantsegemeentebrielle.nl.

Actie Kerkbalans 2022
Elk jaar brengen wij als kerkgemeen-
schap een groot bedrag bij elkaar om het 
pastoraat (waaronder de kerkdiensten) in 
onze gemeente te kunnen voortzetten. 
U als gemeentelid zijn wij daarvoor zeer 
dankbaar.
In de komende periode gaan onze vrijwil-
ligers weer op pad voor de Actie Kerkba-
lans. Het landelijk thema van de actie is 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Vanwege corona moeten wij bij de uit-
voering van de actie het aantal contact-
momenten zo klein mogelijk houden. 
Daarom vragen wij u om voor het retour-
neren van uw ondertekende en ingevulde 
toezeggingsformulier dit keer zelf actie 
te ondernemen door het formulier in de 
bus te doen op het aangegeven adres 
op de antwoordenveloppe. Of door dat 
formulier per post naar dat adres toe te 

sturen. Of door uw toezeggingsformulier 
te scannen en per e-mail te sturen naar 
penningmeester@protestantsegemeente-
brielle.nl. 
U kunt er ook voor kiezen om uw toezeg-
ging te doen in een e-mail die u verstuurt 
aan Sonja Timmermans, penningmeester
@protestantsegemeentebrielle.nl.
Zie ook de brief die u bij uw toezeggings-
formulier ontvangt. Dank u wel!
Als wij van u geen toezeggingsformu-
lier of toezegging per e-mail ontvangen 
wordt het toezeggingsformulier bij u 
opgehaald.
Ook ten behoeve van het jaar dat voor 
ons ligt hopen wij opnieuw op uw betrok-

kenheid en financiële steun. Met Kerk-
balans 2022 gaan we samen voor een 
mooi resultaat!

Verjaardagsfonds
In 2021 bracht het Verjaardagsfonds ruim 
1700 euro op. Ondanks corona een hoger 
bedrag dan het jaar daarvoor. Gevers en 
lopers: hartelijk dank! Mevrouw Maartje 
Oosterling was tientallen jaren lang bij 
het Verjaardagsfonds betrokken en is nu 
gestopt. Vanaf deze plaats bedanken wij 
haar voor haar betrokkenheid, inzet en 
werk voor het Verjaardagsfonds en wen-
sen wij haar alle goeds toe.

Najaarsactie 2021
De inmiddels afgeronde Najaarsactie 
was een succes. Wij bedanken ieder die 
hieraan heeft meegewerkt. Door uw 
extra bijdragen hebben wij met elkaar het 
financiële tekort aanmerkelijk verkleind.

Giften
Aan het einde van vorig jaar ontvingen 
wij een anonieme gift van maar liefst 
4000 euro. Dit stemt ons als kerkelijke 
 gemeente blij en dankbaar. De gulle geef-
ster zeggen wij heel hartelijk dank voor 
deze gift.

Eerder schreef ik al in het kerkblad dat ik tot en met juni van dit 
jaar de nascholing ‘Kerk naar buiten’ volg. Onderdeel daarvan 
is een klein experiment in de eigen gemeente, uitgedacht met 
een klein projectgroepje. Dat projectgroepje is er gekomen. 
Daarvoor hebben zich vijf mensen aangemeld. Daar ben ik heel 
blij mee. In november was er een zaterdag gepland waarop dat 
projectgroepje ook uitgenodigd was bij de opleiding. Ondanks 
de coronabeperkingen van dat moment kon de dag gelukkig 
doorgaan. Vanwege verschillende omstandigheden (gezondheid, 
quarantaine) konden er uiteindelijk maar twee mensen uit Brielle 
mee. Ondanks dat was het een goede en instructieve dag waar-
op we gebrainstormd hebben over de mogelijkheden in Brielle. 
Daaruit kwam onder andere als aandachtpunt naar voren dat we 
het belangrijk vinden om te werken aan onderlinge verbonden-
heid. De indruk was dat we de laatste jaren als gemeente toch 
wat verbrokkeld zijn geraakt. Daaraan heeft de coronaperiode 
ook geen goed gedaan. Hoe kunnen we hieraan werken? Daaruit 
werd het idee geboren om de komende tijd contact te zoeken 
met een aantal veertigers en vijftigers. Juist dat is de leeftijds-
groep, zo heb ik me laten vertellen, die een aantal jaren geleden 
nog wel vertegenwoordigd was bij de kerkactiviteiten, maar de 
laatste jaren veel minder. Welke ideeën hebben zij die ons mis-

schien kunnen helpen om de onderlinge verbondenheid te laten 
toenemen. Ik hoop bij een aantal mensen op bezoek te kunnen 
om hen daarover te spreken. Vanuit het idee van ‘Kerk naar bui-
ten’ is dit misschien een zijspoor, maar het lijkt me wel de moeite 
waard om zo input te krijgen. Een beperkt deel van de veertigers/
vijftigers zal hiervoor een uitnodiging krijgen. Tegelijk wil ik alle 
anderen die hierover ideeën hebben uitnodigen om dat vooral te 
laten weten. Bel, app of mail gerust.

Eibert Kok

Van de 
kerkrentmeesters

Experiment ‘Kerk naar buiten’ met een zijspoor

Groothuisbezoek
In het vorige nummer stond groothuisbezoek aangekondigd. 
Er hebben zich een aantal mensen aangemeld, genoeg om vier 
bijeenkomsten te organiseren met telkens een klein groepje ge-
meenteleden. Als we de (corona)omstandigheden in aanmerking 
nemen is het verklaarbaar dat het aantal aanmeldingen minder is 
dan andere jaren. We zijn blij met de aanmeldingen en hopen op 
goede bijeenkomsten met het thema ‘Van U is de toekomst’. En 
hopelijk kunnen we bij een volgende ronde in het najaar weer 
meer mensen verwelkomen!

Herman Bloemhof en Eibert Kok
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De begroting voor 2022 is opgemaakt met als basis de meerja-
renbegroting tot en met 2025.
De baten voor 2022 zijn wederom lager begroot dan in de 
voorgaande jaren. Covid 19 zorgt voor een voortdurende onze-
kere situatie; de verwachting is dat de opbrengsten door onder 
andere verhuur kerk en Sjoel wederom lager zijn, net als in 2021 
.Waarschijnlijk bezoeken ook weer minder toeristen de kerk en 
vallen de rommemarktbaten ook aanzienlijk lager uit dan bij het 
opstellen van de meerjarenbegroting gehoopt. De bijdragen voor 
het levend geld zijn ook naar beneden bijgesteld, dat de ge-
meente vergrijzend is wisten we bij het opstellen van de meerja-
renbegroting, maar het tempo is hoger dan bedacht.
De kosten voor 2022 zijn min of meer op hetzelfde niveau 

begroot als in 2021, een en ander in lijn met de meerjarenbegro-
ting. Er zijn aanvullend wel kosten opgenomen voor de afschrij-
ving van het gebouw de Sjoel; op het moment van opstellen van 
de meerjarenbegroting was de aanschaf nog niet aan de orde.
De kosten voor het pastoraat zijn gebaseerd op 1 FTE, er is geen 
bedrag opgenomen voor extra capaciteit in de vorm van een 
kerkelijk of pastoraal werker.
Helaas leidt de begroting 2022 net als in 2021 tot wederom een 
groot tekort op de exploitatie.
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 telefoonnummer 0181-418808.

Protestantse Gemeente Brielle te Brielle Begroting, versie 1

college van kerkrentmeesters Jaar 2022

Totaal exploitatie

begroting begroting rekening
2022 2021 2020

Baten

Baten onroerende zaken 29.284€         36.785€            50.531€               
Rentebaten en dividenden -€                        -€                           45€                          
Bijdragen levend geld 130.500€      147.790€         158.139€            
Door te zenden collecten -€                           
Subsidies en bijdragen 10.000€         10.000€            27.337€               

totaal baten 169.784€      194.575€         236.052€            

Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen excl.  afschrijvingen 87.450€          89.450€             82.904€                
Lasten overige eigendommen en inventarissen 7.000€        7.000€                
Afschrijvingen 19.500€      5.000€          19.651€                
Pastoraat 92.250€      112.250€          89.018€                
Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 12.500€          12.500€             5.052€                   
Verplichtingen/bijdragen andere organen 12.350€          13.350€             11.338€                
Salarissen 79.700€          76.900€             71.712€                
Kosten beheer, administratie en archief 13.500€          7.700€                14.293€                
Rentelasten/bankkosten 2.000€             1.500€                5.391€                   
Door te zenden collecten -€                         -€                            

totaal lasten 326.250€       325.650€          299.359€             

Saldo baten - lasten -156.466€     -131.075€         -63.307€               

Incidentele baten -€                         15.000€             810.193€             
Incidentele lasten 6.000€             3.000€                -€                               

totaal -6.000€           12.000€             810.193€             

Resultaat Verslagjaar -162.466€     -119.075€         746.886€             

Onttrekkingen bestemmingsreserves -€                         -€                            -€                               
Onttrekkingen bestemmingsfondsen -€                         -€                            -€                               
Toevoegingen bestemmingsreserves -€                         -€                               
Toevoegingen bestemmingsfondsen -€                         -€                            -€                               

totaal -€                         -€                            -€                               

Resultaat -162.466€     -119.075€         746.886€             



Dit (kerkelijk) jaar is het ‘C-jaar’. Dat betekent dat normaal gesproken het evangelie van 
Lucas de toon aangeeft. Maar vanaf mei 2021 tot mei 2022 wordt er een alternatief spoor 
aangeboden waarin bijna het hele evangelie van Johannes aan de orde komt. Hieronder 
wordt het alternatieve spoor van Johannes als eerste genoemd met de beschrijving uit 
Kind op zondag (de methode die de kindernevendienst gebruikt). Als tweede wordt de 
traditionele Lucaslezing vermeld. Waarschijnlijk zal Johannes meestal leidend zijn.

Johannes 2: 13-25. Kort voor Pesach gaat 
Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Hij 
jaagt er de handelaars en geldwisselaars 
weg en zegt dat ze een markt maken 
van het huis van zijn Vader. Ook zegt hij 
dat hij de tempel in drie dagen weer zal 
opbouwen.
Lucas 4: 21-30: Optreden van Jezus in 
Nazaret.

Johannes 11: 1-16. Jezus krijgt bericht dat 
zijn vriend Lazarus ziek is. De leerlingen 
van Jezus vinden dat hij beter niet naar 
Judea kan gaan (waar Lazarus woont), 
omdat mensen daar Jezus willen doden. 
Maar Jezus zegt dat hij Lazarus wakker zal 
maken.
Lucas 5: 1-11: Petrus, Jakobus en Johan-
nes geroepen.

Johannes 11: 17-27. Jezus is op weg naar 
het huis van Lazarus, die gestorven is. On-

Zolang we met een lockdown te maken 
hebben vervallen de meeste activiteiten 
die in deze agenda genoemd worden.
De vergaderingen van de raden gaan 
wel door. Op de website en de orde van 
dienst vindt u actuele informatie.

Februari
7 Crea-doe-middag, Sjoel,
 13.30 - 15.30 uur
9 Het Gesprek, Sjoel, 20.00 - 21.30 uur
10 Alles wat Ademt, kerk, 
 20.00 - 21.30 uur
14 Crea-doe-middag, Sjoel,
 13.30 - 15.30 uur
17 Kerkenraad 19.45 uur
21 Crea-doe-middag, Sjoel,
 13.30 - 15.30 uur
21 Het orgel in de kerk, kerk, 
 20.00 - 21.30 uur 
23  Diaconale raad, Sjoel, 19.45 uur
28 Crea-doe-middag, Sjoel,
 13.30 - 15.30 uur 
28 Een goed gesprek, Sjoel,
 20.00 -22.00 uur

450 jaar predikanten in Sint-Catharijnekerk

Agenda

Vanaf de reformatie van 1572 vindt u de 
predikanten in onze kerk weergegeven op 
het predikantenbord. 
Dit predikantenbord is oorspronkelijk 
samengesteld door ds. Ries den Dekker 
en bij zijn vertrek naar Dordrecht (oktober 
1993) als afscheidsgeschenk aan onze 
gemeente achtergelaten. Die datum weet 
ik dus dankzij het bord. 
Vanwege komende en vertrekkende 
predikanten behoeft het bord regelmatig 
een update.
Toen dat voor de eerste keer nodig was 
heb ik contact opgenomen met ds. Ries 
den Dekker met de vraag of hij de tekst 
nog in zijn computer beschikbaar had. 

Helaas was dat niet het geval en dus bleef 
er maar één mogelijkheid over: opnieuw 
samenstellen en opslaan in de computer. 
Dat is dus gedaan en tot op heden be-
schikbaar voor aanpassingen en updaten.
Het is nu bijgewerkt tot en met de komst 
van ds. Eibert Kok.
Voor het afdrukken is gebruik gemaakt 
van de diensten van Repro Voorne. 
Jan Bazen heeft opnieuw, overigens 
belangeloos, de oude versie ontlijst en de 
nieuwe versie ingelijst. Waarvoor dank!
Loopt u eens langs bij het bord en ver-
baas u over de menigte aan predikanten 
die onze kerk hebben gediend.

Auke Jan van der Hout

Bij de 
diensten
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Johannes-jaar 

30 januari
Waar ben je mee bezig?

6 februari
Wat verwacht je?

derweg komt Marta, de zus van Lazarus 
hem al tegemoet. Jezus vertelt haar dat 
Lazarus uit de dood zal opstaan.
Lucas 6: 17-26: Begin van de Veldrede 
(Lucas’ versie van de Bergrede).

Johannes 11: 28-44. Jezus gaat naar het 
graf van Lazarus, die vier dagen geleden 
gestorven is. Hij dankt de Vader, omdat 
Hij al Jezus’ gebeden verhoort. Dan roept 
Jezus Lazarus tevoorschijn uit het graf.
Lucas 6: 27-38: Vervolg van de Veldrede.

Johannes 11: 45-54. De hogepriesters en 
Farizeeën horen dat Jezus Lazarus uit de 
dood heeft opgewekt. Ze bespreken wat 
ze moeten doen. Als het zo doorgaat, zal 
iedereen in Jezus gaan geloven en grijpen 
de Romeinen misschien in. Hogepriester 
Kajafas zegt dat een man moet sterven 
voor het volk.
Lucas 6: 39-49: Slot van de Veldrede.

13 februari 
Waar was je nou?

20 februari
Kom tevoorschijn!

27 februari
En nu?



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

  Collecten

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

zondag 6 februari 5e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 13 februari 6e zondag na Epifanie Kerk in Actie
10.00 uur liturgische kleur is groen Onderhoud
ds. Eibert Kok dienst van Schrift en Tafel 

17.00 uur vesper

zondag 20 februari 7e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 27 februari 8e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos  Onderhoud

zondag 6 maart 1e zondag van de 40-dagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 13 maart 2e zondag in de 40-dagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

17.00 uur vesper

zondag 20 maart 3e zondag in de 40-dagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Jan Wilschut (Rockanje)  Onderhoud

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Een berg verhalen, gedichtjes en liedjes 
schreef Marjet de Jong in de loop der 
jaren voor Geloven thuis, parochiebladen, 
koren en websites. Ze werden steeds en-
thousiast ontvangen. Nu komt een selec-
tie van 60 gedichten samen in een boek. 
Lichtvoetige teksten met diepgang. Of 
ze nu gaan over de seizoenen, emoties, 
relaties of geloofsfeesten, ze raken een 
spirituele snaar. Want een versje - over 
Pasen of Oudjaar, over groter groeien of 

bang zijn, over een vallend appeltje of een 
overleden opa - dringt veel beter tot een 
kind door dan een uitleg. Het reist met je 
mee, als luchtige bagage. Herkenbaar en 
bruikbaar in het gezin met opgroeiende 
kinderen.
60 kindergedichten over de seizoenen, 
het kinderleven, feesten en emoties, het 
hele jaar rond. Met frisse tekeningen van 
Marcel Jurriëns.

“Wat betekent dat: je hart openstellen? 
Wat moet je dan doen met je hart?”
Voor tieners die houden van duidelijk-
heid is het in dit dagboek direct helder: 
er staat wat er staat. Vaak gebruiken we 
veel beeldtaal als we de bijbel uitleggen 
of over geloof spreken. In dit dagboek is 
beeldtaal vermeden.
Wél vind je in dit dagboek voor elke dag 
een stuk uit de Bijbel met heldere uitleg, 
concrete toepassingen en interessante 
weetjes. Het dagboek is geschreven voor 

jongeren met een gemiddelde intelligen-
tie. Het boek is bruikbaar voor tieners die 
van helder en concreet houden. Ook in 
de vormgeving is rekening gehouden met 
de doelgroep.
De schrijvers hebben allen ervaring met 
jongeren.

Te bestellen: https://dagelijksebrood-
kruimels.nl/webshop/christelijke-boe-
ken/bijbelse-dagboeken/bijbel-dag-
boek-voor-tieners

Anders omgaan 
met bezit

Elly en Rikkert schreven een vrolijk 
en aanstekelijk liedje over delen van 
wat je hebt. 

Ik heb een gave winterjas
die zit me zo heerlijk.
Maar een ander heeft niks
en dat is niet eerlijk.
Ik heb brood met pindakaas
dat smaakt me zo heerlijk.
Maar een ander heeft niks
en dat is niet eerlijk.
Heer ik wil delen
wat U me geeft
eerlijk delen
met wie er niks heeft.

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuider-
veld

Pluk het jaar

Kunnen 
ze ook 
gewoon 
opschrijven 
wat ze 
bedoelen?
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Salomo begint zijn gebed
Toen ging Salomo met zijn gezicht naar 
het altaar van de Heer staan. Alle Israëlie-
ten waren daarbij aanwezig.
Salomo deed zijn handen omhoog naar 
de hemel en begon te bidden. Hij zei: 
‘Heer, God van Israël, er is geen god zoals 
u, niet in de hemel en niet op de aarde. 
U houdt u aan uw beloftes. En u bent 
trouw aan het volk dat van u houdt en dat 
gehoorzaam is aan u. U hebt gedaan wat 
u beloofd hebt aan mijn vader David, uw 
dienaar. Vandaag hebt u gedaan wat u 
tegen hem gezegd hebt.
Daarom vraag ik u, Heer, God van Israël: 
Laat nu ook de andere dingen gebeuren 
die u aan mijn vader David beloofd hebt. 
U hebt tegen hem gezegd: ‘Er zal altijd 
één van jouw nakomelingen koning van 
Israël zijn. Maar dan moeten ze mij wel 
echt trouw blijven, net zoals jij bent.’

Salomo vraagt God om te luisteren
Maar kunt u echt op aarde wonen, God? 
Zelfs de hoogste hemel is niet groot 
genoeg voor u. Dan is het huis dat ik voor 
u gebouwd heb zeker niet groot genoeg. 
Luister naar mij, Heer, mijn God. Luister 

Het gebed van koning Salomo  (1 Koningen 8, vers 22 tot 31)

Koningen

Uit de 
Samenleesbijbel

Gebedshouding
Als iemand in de tijd van de Bijbel wilde bidden, deed hij vaak zijn handpalmen om-
hoog. Dat gebeurt tegenwoordig ook wel weer. Salomo begon zijn gebed terwijl hij 
stond maar hij ging later in het gebed knielen. Op beide manieren wilde hij laten zien 
dat hij eerbied had voor God. Nu vouwen mensen vaak hun handen als ze bidden.
Bidden is een soort van praten met God. Bidden kun je thuis doen, in de kerk of waar 
dan ook. Je kunt alleen bidden of samen met anderen. Je kunt bidden om God iets te 
vragen, om te bedanken of om te vertellen hoe je je voelt; blij of juist verdrietig. Als je 
bidt, mag je weten dat God naar je luistert.

Zelf doen Weetje

nu naar mijn gebed. Luister naar wat ik u 
vandaag vraag.
Ik vraag om dag en nacht goed op deze 
tempel te letten. Deze plaats waarvan u 
gezegd hebt: ‘Daar zal ik wonen.’ Luister 

In het bijbelboek 1 Koningen in het Oude Testament staan verhalen over de troonopvolger van koning David, zijn jongste 
zoon, koning Salomo. Het is een bijbelboek met veel bekende verhalen die lezen als een spannend boek. Koning Salomo is 
vooral bekend als wijze koning. Er bestaan teksten in de bijbelboeken Spreuken, Prediker en Hooglied die koning Salomo 
geschreven zou hebben. Deze keer lezen we over het gebed van koning Salomo nadat de tempel die hij heeft laten bouwen, 
in gebruik genomen is. Het is het bijbelgedeelte uit het rooster met bijbelteksten dat ook in de kerkdiensten van onze kerk 
wordt gebruikt. 

naar het gebed van mij en uw volk, hier 
bij deze tempel. Luister naar ons vanuit de 
hemel waar u woont. Luister naar ons en 
vergeef ons. 

Gebedsarmband maken
Maak met elastiek of een koord van ver-
schillende kralen een gebedsarmband. 
Bedenk per kraal voor wie of voor wat je 
zou willen bidden. Bijvoorbeeld ziekte, 
honger, armoede of pesten. De mooiste 
en grootste kraal is de ‘Godsparel’. Bij 
deze kraal dank je in je gebed God voor 
alle goede dingen die je meemaakt.



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl
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Vakgarage 
Wolters B.V.
Molendijk 44, 3227 CC Oudenhoorn

tel.: 0181-469946 

www.vakgaragewolters.nl
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Toe aan een andere auto?

U koopt bij ons een nieuwe of 
gebruikte auto van alle merken!
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Beroep & ethiek 
Eelco van Beek

We hebben de rubriek Beroep & ethiek even gemist maar pak-
ken de draad weer op om bekende en minder bekende mensen 
in de Brielse samenleving naar de drijfveren van hun beroep te 

vragen. We spraken met Eelco van Beek, planner chauffeurs en 
casemanager ziekteverzuim bij de Hoyer Group in de Botlek. 
En voorzitter van de ondernemingsraad.

Grote speler vervoer 
gevaarlijke stoffen

Eelco werkt sinds 1991 bij Hoyer, een 
van oorsprong Duits transportbedrijf in 
gevaarlijke stoffen. Hoyer is een grote 
speler op het gebied van vervoer gevaar-
lijke vloeistoffen met vier onderdelen, 
Transport, Containeropslag, Onderhoud 
installaties gevaarlijke stoffen en Overslag. 
Eelco: “Wereldwijd heeft het bedrijf zo’n 
6500 medewerkers, werkzaam in klei-
ne vestigingen zoals in de overslag in 
Oosterhout met dertig medewerkers, en 
bijvoorbeeld de grotere vestiging in de 
Botlek met 450 medewerkers. Daarvan 
is ongeveer tien procent chauffeur en 
verder werken er monteurs, reinigers en 
administratief medewerkers. Deze groe-
pen werken elk vanuit een heel andere 
invalshoek. Omdat ik al zo lang bij Hoyer 
werk, ken ik veel mensen en heb veel 
contacten. Dat komt goed van pas bij de 
verschillende ‘rollen’ die ik vervul, ook 
als OR-voorzitter. Voor mij is het leuk én 
handig om alle facetten van het bedrijf te 
kennen. Ik kan de achtergronden ervan 
goed gebruiken in mijn dagelijkse werk.”

Ondernemingsraad 
omdat het ‘hoort’ 

“In 2004 ben ik OR-lid geworden en 
ondertussen al zeven jaar voorzitter. Veel 
chauffeurs zijn vakbondslid maar het is 
toch moeilijk om OR-leden te krijgen. 
OR-werk moet je naast het ‘gewone’ werk 
doen. Ook al zijn er op papier faciliteiten 
om tijd voor het ondernemingsraadswerk 
vrij te maken, het blijft toch extra werk. 
Ik heb wel gemerkt dat in Duitsland het 
OR-werk een belangrijkere rol speelt dan 
in Nederland.
Vorig jaar speelde het verschil in be-
nadering tussen mensen van kantoor 
en chauffeurs. Door corona moesten 
kantoormensen thuiswerken. De discussie 
met de directie ging over thuiswerkver-
goeding. Mensen kregen geen reiskosten 
meer vergoed maar maakten thuis wel 
kosten, onder andere voor computerge-
bruik. Aanvankelijk wilde de directie daar 

niet aan maar uiteindelijk is de thuiswerk-
vergoeding er wel gekomen.” 

Werken met mensen 
geeft je voldoening 

“De meeste voldoening heb ik in het 
begeleiden van mensen. Dat gebeurt als 
casemanager en als planner van  chauf-
feurs. 
Ik ben het eerste aanspreekpunt bij het 
begeleiden van ziekteverzuim. Bekijk in 
overleg met de bedrijfsarts welke moge-
lijkheden er zijn om bijvoorbeeld chauf-
feurs met behulp van een uitgekiende 
planning weer aan het werk te krijgen. 
Dan is goed contact met de chauffeurs 
belangrijk maar ook dat je de achtergrond 
van een chauffeur kent waardoor je 
problemen kunt oplossen. Samen met de 
chauffeurs inventariseer je wat de moge-
lijkheden zijn. Bijvoorbeeld elke dag naar 
huis of van maandag tot en met vrijdag 
onderweg. Wat willen ze en wat past bin-
nen het aanbod van werk. In principe zijn 
de chauffeurs in het weekend thuis. Het 
is balanceren tussen maximale inzet voor 
het bedrijf en het met plezier en goed 
werken van de chauffeur. 

Probleem is dat chauffeurs tegenwoordig 
langer moeten doorwerken. Vroeger was 
de pensioenleeftijd 57 jaar maar dat is nu 
66 of 67 jaar. Ondanks dat is er een groot 
te kort aan chauffeurs omdat het heel 
lastig is om chauffeurs te werven. Het 
romantische idee van ik stap in de truck 
richting Italië en kies mijn eigen route, 
bestaat niet meer. Een chauffeur moet 
volgens een bepaalde route rijden en 
wordt van minuut tot minuut gecontro-
leerd. Ook op rijstijl; te hard, te langzaam, 
te veel dieselverbruik. Helaas hebben 
chauffeurs nu ook te maken met agressie. 
Het gebeurt bijvoorbeeld dat criminelen 
de tank van de vrachtauto lek maken om 
op parkeerplaatsen diesel te stelen. Je 
moet chauffeurs ervan bewust maken dat 
ze kostbare gevaarlijke stoffen vervoeren 
die gewild kunnen zijn voor kwaadwillen-
de lieden. Bij het verlaten en terugkeren 
bij de vrachtauto moeten de chauffeurs 
om de vrachtwagen heen lopen om te 
controleren of alles in orde is. Daarbij 
wordt een checklist gebruikt.
Bij de planning speelt ook dat een oudere 
chauffeur niet meer zo makkelijk op een 
container klimt. En het is wel gebeurd dat 
oudere chauffeurs - die soms wel veertig 
jaar bij het bedrijf werken - zich niet zo 
makkelijk aan nieuwe regels aanpassen. 
Zo van: ik heb altijd in mijn eigen spij-
kerbroek gewerkt, waarom zou ik nu 
PBM-kleding aandoen? Maar de Persoon-
lijke Beschermingsmiddelen zorgen er-
voor dat chauffeurs beter beschermd zijn 
tegen risico’s die het vervoer van gevaar-
lijke stoffen kunnen meebrengen.”

Duurzaam ondernemen?
“Ook bij Hoyer is aandacht voor duur-
zaam ondernemen. Zo is men van 
gewone diesel als brandstof overgegaan 
op biodiesel. En bij de aanschaf van de 
vrachtauto’s wordt gekeken naar het ver-
minderen van de uitstoot van schadelijke 
stoffen. Ook worden de chauffeurs elke 
twee jaar getest op rijstijl waarbij gekeken 

“Balanceren tussen maximale inzet voor het bedrijf 
en met plezier en goed werken van de chauffeur.”

(lees verder op pagina 17)
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Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
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wordt naar het toepassen van het ‘nieuwe 
rijden’. Dat betekent onder andere snel 
optrekken, zo snel mogelijk naar een vol-
gende versnelling schakelen en proberen 
zo constant mogelijk te rijden. Dat ‘nieu-
we rijden’ scheelt net als bij personenau-
to’s in brandstofverbruik!”

Met respect omgaan met elkaar
“Van huis uit heb ik meegekregen om 
met respect met anderen om te gaan. Dat 
houdt onder andere in dat je wat men-

sen je in vertrouwen vertellen, niet aan 
anderen doorvertelt. Door je ervaringen 
krijg je meer ‘feeling’ hoe je mensen moet 
aanspreken. Het is wel een Rotterdamse 
wereld waarbij elkaar vaak keihard gezegd 
wordt waar het op staat zonder rekening 
te houden met de gevoelens van de 
ander. Als je dat niet gewend bent, komt 
dat hard over maar iedereen weet zo wel 
waar die aan toe is. 
Wat op dit moment wel speelt, met name 
bij ritten naar Duitsland, zijn de discus-
sies over vaccineren en testen. Chauf-
feurs moeten bijvoorbeeld gevaccineerd 

zijn om bedrijfsterreinen op te kunnen 
mogen. Ook daarmee moet je rekening 
houden …”

Ik voel mij gelukkig als …
“Wat mijn werk betreft voel ik mij gelukkig 
als het door mijn tussenkomst is gelukt 
een passende planning te organiseren. 
Als vader van drie opgroeiende kinderen 
geldt dat ook in bepaalde situaties!”
Met dank voor het inkijkje in de ‘truckers-
wereld’ wensen wij Eelco nog veel werk-
plezier en het allerbeste in de toekomst 
voor zijn gezin.

Meer dan een miljoen euro heeft de gemeente Brielle in de res-
tauratie van de Brielse Dom gestoken. Wethouder Andre Schoon 
vindt het wel besteed geld. Zoals de meeste Briellenaren is hij 
trots op de Sint-Catharijnekerk. “Het DNA van Brielle is historie”, 
vindt hij. “Zo’n prachtig gebouw is hèt gezicht van onze stad en 
straks ook van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De kerk 
mag natuurlijk nooit verdwijnen en daar gaan we met elkaar 
voor zorgen.”

Trots is wethouder Schoon ook op de kerkelijke geloofsgemeen-
schap die toch voor het grootste deel verantwoordelijk is voor 
de instandhouding van de Sint-Catharijnekerk. Napoleon heeft 
ooit (uit militaire overwegingen) besloten dat een kerktoren in 
handen moest zijn van de burgerlijke gemeente. De rest van het 
gebouw is dus van de kerkelijke gemeente. “En die heeft de zwa-
re taak het ook te onderhouden en dat is, zeker tegenwoordig, 
niet eenvoudig. Tot nu toe is de kerk er goed in geslaagd en dat 
vind ik bijzonder knap.”
De Brielse bestuurder begrijpt dat het voor de kerk in de toe-
komst steeds moeilijker wordt om het benodigde geld op tafel te 
krijgen. De gemeente is bereid mee te denken en mee te helpen. 
“Op de langere termijn is de exploitatie niet meer rond te krijgen”, 
weet ook Schoon. “Met het geld dat we van het rijk hebben 
gekregen om een kerkenvisie op te stellen en een behoorlijk 
bedrag dat we er als gemeente zelf bij hebben gelegd, gaan we 
daar samen met de kerk aan werken. Als het lukt hebben we een 
win-win situatie.”

Kerk voor meer doeleinden
Om het in stand houden van het belangrijkste monument van de 
stad betaalbaar te houden, moet het gebouw voor meer doel-
einden kunnen worden gebruikt; dus niet alleen voor kerkelijke 
activiteiten. “Dat moet uiteindelijk voldoende geld opleveren 
om het onderhoud van het gebouw te kunnen bekostigen.” De 
gemeente heeft al een zogenaamde kwartiermaker aan het werk 
gezet en een eventmanager in de arm genomen. Er zijn ook in-
vesteringen in het gebouw nodig, waarvoor de kerk al een steen-
tje heeft bijgedragen. “Het kerkbestuur zal ook stappen moeten 
zetten, maar de stichting die de exploitatie voor zijn rekening 
gaat nemen is vooral bedoeld om het bestuur te ontlasten. Na-
tuurlijk worden er over het gebruik van het kerkgebouw door de 
kerk heel goede afspraken gemaakt. Voor kerkdiensten, huwelij-
ken, rouwplechtigheden blijft gewoon voldoende ruimte.”
De gemeente heeft de afgelopen jaren het kerkgebouw al meer-
malen afgehuurd. Dit jaar wanneer wordt herdacht dat de water-

geuzen 450 jaar geleden Den Briel als eerste stad in Nederland 
op de Spanjaarden heroverden, wordt er nog meer van gebruik 
gemaakt. Onder andere voor de landelijke opening van het feest-
jaar. In totaal heeft de gemeente Brielle in 2022 ruim dertig keer 
de Sint-Catharijnekerk nodig.

Binnen planning en budget
Over de restauratie van de toren is Schoon bijzonder te spreken. 
De werkzaamheden zijn binnen de planning en binnen het bud-
get uitgevoerd. Hoewel de start van het project enige vertraging 
opliep. Broedende torenvalken zorgden ervoor dat het werk 
tijdelijk moest worden stilgelegd. Naar beneden vallende brok-
stukken waren de aanleiding om de toren aan een nauwkeurige 
inspectie te onderwerpen. Uit veiligheidsoverwegingen is toen 
ook de toren voor toeristenbezoek gesloten. Vooral de bovenste 
balustrade was er slecht aan toe, maar omdat de toren toch in de 
steigers stond - het stellingwerk heeft een flink deel van het bud-
get opgeslokt - is daar waar nodig het (natuur)steen vervangen.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de restaurateurs van 
het gespecialiseerde bedrijf Meesters In uit Tienhoven aan de 
Lek. Het in Brielle bekende architectenbureau Walraad was nauw 
bij het project betrokken. In navolging van zijn vader Jan Walraad 
die eerdere restauraties van de Sint-Catharijnekerk voor zijn 
rekening heeft genomen, mocht zoon Jan Willem als afsluiting 
de windvaan weer op zijn plaats zetten. 
Na acht maanden is de 550 jaar oude Brielse Dom straks weer in 
volle glorie te bewonderen.

(vervolg van pagina 15)

Wethouder Schoon trots op Brielse Dom
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Kopij inleveren voor 18 februari 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 3 maart. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

Heel hartelijk dank voor de vele kaarten 
en andere blijken van medeleven die 
ik mocht ontvangen na het overlijden 
van mijn man Cor. Het heeft ons goed 
gedaan. 

Lien van Loon

Op 10 december jl. waren wij vijftig jaar 
getrouwd. Ondanks de corona-beperkin-
gen werd het, mede door de felicitaties 
en een bloemattentie vanuit de kerk, een 
leuke dag. Voor deze verrassende attentie 
willen wij u hartelijk bedanken.

Corri en Koos Bouter

Onlangs werd ik verrast met de bloemen 
uit de kerk, heel erg leuk! Door een onge-
lukkige val, had ik een schouderbreuk op-
gelopen. Het gaat nu al weer beter maar 
ik ben er nog niet helemaal vanaf. Het 
was en is goed om medeleven te ervaren.

Elly Eland

De afgelopen tijd hebben we ons moeten 
instellen op zorgelijke berichten en wat 
er medisch allemaal aan de orde kwam. 
Gelukkig lijkt er nu een situatie te ont-
staan waarin, met de nodige medicijnen, 
verdere verslechtering wordt voorkomen. 
In de afgelopen tijd zijn we erg bemoe-
digd door het medeleven dat we ervoe-
ren. Nogmaals hartelijk dank.

Minke en Dick Boogaard

Hartelijk bedankt voor de bloemen die 
we onlangs kregen vanuit de kerk. Een 
lichtpuntje in een moeilijke periode. 

Cees en Aad Grevenstuk

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen 
en kaarten die wij mochten ontvangen 
ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. 
Ondanks de corona-perikelen hebben wij 
toch een leuke dag gehad.

Rob en Marianne van der Burgh

Bedankt

Inleveren kopij

Winterwerk

Huispaaskaars
2022 bestellen

Kerk op Facebook
en Instagram

Collectebonnen

19

Is een van uw goede voornemens om 
voor 2022 collectebonnen te gebruiken 
voor uw kerkelijke giften? 
U kunt ze kopen bij de koster in de kerk. 
Thuis bij:
• D. Boogaard, Alexander Verhuellstraat 77
• C. Brobbel, Krammer 32H
• J.M. Hordijk, Hoogaars 7
• A.J. van den Hout, Moolenwater 1

Het verkooppunt mevrouw Van der 
Meijden is vervallen. Wij danken haar 
voor de langdurige inzet.

Zoals gebruikelijk kunt u weer een huis-
paaskaars  bestellen in de lengtes 25, 30, 
40 en 60 centimeter.
Hennie Deur verzamelt de bestellingen en 
zorgt dat u deze voor Pasen in huis hebt.
In het volgende kerkblad maakt zij bekend 
welke kaars de kerkenraad gekozen heeft 
voor in de Catharijnekerk. Wilt u nu alvast 
bestellen, neemt u dan contact op met 
Hennie, Fregat 54, telefoon 0181-414931
of via e-mail w.deur@kpnplanet.nl.

De bijeenkomsten van Alles wat Ademt, 
Het Gesprek en Het Kam-orgel en de 
Kerkmuziek vervallen tot nader orde. 
De vespers in de Sint-Catharijnekerk’
vinden plaats op elke tweede zondag van 
de maand om 17.00 uur (behalve juli en 
augustus). De eerstvolgende vespers zijn 
op 13 februari en 13 maart, 17.00 uur
en zijn tot nader bericht alleen via 
www.kerkomroep.nl te volgen.

Onze kerk is nu ook te volgen op 
Facebook en Instagram: 

Protestantse Gemeente Brielle 
pgbrielle
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Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

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

AL MEER DAN 60 JAAR


