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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Toen ik vorig jaar het beroep ontving naar Brielle, werd ik gefeli-
citeerd door de organist van de Adrianusparochie in mijn woon-
plaats Naaldwijk met de woorden: “Op naar de plaats van de heilige 
martelaren van Gorcum.” Ik reageerde daarop dat dat wel een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis van Brielle is. Zijn antwoord 
was: “Zeker, maar de martelaren zijn voor alle christenen een mooi 
voorbeeld om vast te houden aan geloof.” En zo is het.

De grondbetekenis van het Griekse woord waar ons woord mar-
telaar van is afgeleid is: getuigen. Al in de begintijd van de kerk 
stierven christenen de (martel)dood vanwege hun geloof. Van hun 
standvastigheid en vertrouwen ging een getuigenis uit. Zo ont-
wikkelde de woordbetekenis zich van getuigenis naar martelaar. 
Verhalen van de dood van martelaren werden verzameld in marte-
larenboeken, zodat hun getuigenis anderen tot voorbeeld kon zijn. 
Wereldwijd zijn er nog steeds christenen (en ook anders gelovigen) 
die vanwege hun geloof het risico lopen gedood te worden.

‘Brielle is een bijzondere stad’, lees ik op de site brielle2022.nl. ‘Daar 
wordt de vrijheid gevierd vanwege de inname op 1 april door de 
Watergeuzen en de onvrijheid herdacht omdat op 9 juli 19 geeste-
lijken door dezelfde Watergeuzen werden gedood omdat ze anders 
dachten.’ 
Vrijheid en onvrijheid liggen soms dicht bij elkaar. Zeker als het 
mechanisme gaat werken dat de overwinnaar de vrijheid neemt 
om de andere partij de vrijheid te ontnemen. Natuurlijk had het 
nooit mogen gebeuren, die moord op de negentien geestelijken, 
die vasthielden aan hun Rooms-katholieke geloof, aan hun opvat-
tingen over de eucharistie en aan het gezag van de Paus. Als vrij-
heid niet samen gaat met verdraagzaamheid van verscheidenheid 
gaat het mis. En het was in 1572 niet alleen in Brielle. Ook in andere 
plaatsen in de Nederlanden werden Rooms-katholieke geestelijken 
vermoord. En andersom werden door de Spaanse koning en zijn 
troepen en door zijn inquisitie (de rechtbank bedoeld om de katho-
lieke leer te handhaven) talloze andersdenkenden meedogenloos 
uit de weg geruimd.

In de Sint-Catharijnekerk hangt een mooi gebrandschilderd raam 
van Angelus Merula. Zeventien jaar eerder, op 26 juli 1557, vond 
hij bij een terechtstelling de dood. Angelus Merula (Latijn voor 
Engel de Merle - geboren in Brielle in 1482), was een priester in de 
parochie Heenvliet. Hij is bekend geworden als een van de eerste 
geestelijken die het protestantse gedachtegoed aanhing en hier-
voor ter dood werd veroordeeld. Hij was, net als Martin Luther, te-
gen de toenmalige aflatenpraktijk, tegen heiligenverering en tegen 
bedevaarten. Dankzij de bescherming van Joost van Cruiningen, 
ambtsheer van Heenvliet, kon hij pastoor in Heenvliet blijven. Toen 
die in 1543 overleed, was Angelus Merula zijn bescherming kwijt. 
Hij werd beschuldigd van ketterij en uiteindelijk veroordeeld tot 
de brandstapel. Waarom was hij tegen bedevaarten? Bedevaarten 
waren volgens hem verderfelijk, vanwege het liederlijk gedrag en 
de losbandigheid die ermee gepaard gingen.
Ter gedachtenis aan hem hangt er dat mooie raam in de Catharij-
nekerk. Terecht. Maar het verbaast mij dat er geen enkele herinne-
ring te zien is aan de negentien martelaren van Gorcum. Iemand 

vertelde mij dat jaren geleden de gemeente Brielle met het plan 
kwam om in de kerk een raam aan de martelaren te wijden. Ergens 
elders in Nederland was een raam beschikbaar gekomen dat 
herinnerde aan de martelaren van Gorcum en de gemeente vond 
het een goed idee als dat een plek in de Catharijnekerk zou krijgen. 
Maar de tijd was er nog niet rijp voor. De kerkenraad wilde het toen 
niet.

Gelukkig zijn sinds 1572 de tijden veranderd. Wij leven in een land 
met vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Rooms-katholie-
ken en protestanten zijn steeds meer elkaar als bondgenoot gaan 
zien en niet als concurrent of vijand. Laten we vooral zoeken naar 
de verbondenheid met elkaar, in de kerk als gelovigen, en ook in 
de samenleving ongeacht of we nou gelovig zijn of niet. Als een 
tegengeluid tegen alle polarisatie die we in de samenleving zien. Ik 
ben blij met de uitnodiging die ik kreeg om aanwezig te zijn bij de 
nationale bedevaart op zaterdag 9 juli. Ik ga het meemaken.

Met een bedevaart is niets mis. In het Psalmboek in de Bijbel 
vinden we een heel rijtje bedevaartsliederen. Psalm 121 vind ik mis-
schien wel de mooiste, een tekst op weg naar de bedevaartsplek.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Bedevaartsoord Brielle
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Apostelen en martelaars, belijders van uw woord

Uit het 
liedboek

Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan 
bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum. Het is dit jaar 
precies 450 jaar geleden dat zij stierven vanwege hun geloof. 
Op zoek naar een lied over martelaren en hun getuigenis (in het 
protestantse liedrepertoire wordt weinig gezongen over martela-
ren en heiligen) kwam ik uit bij een mooi lied van de Rooms-ka-
tholieke priester en liedtekstschrijver Henk Jongerius, lied 735. In 
het Liedboek zijn 13 liedteksten van hem opgenomen waarvan 
dit er één is.
Lied 735 is eigenlijk geschreven voor 1 november, Allerheili-
gen. Het lied geeft een beschrijving van wie er tot de heiligen 

gerekend worden. In dit lied richt de zingende gemeente zich tot 
God. Vanaf de tweede helft van het eerste couplet wordt de aan-
dacht gericht op verschillende mensen die in de voetsporen van 
Jezus gegaan zijn. Dat gaat door tot in het derde couplet. Daarbij 
worden ook de martelaars niet vergeten. In het vierde couplet 
mondt het lied uit in een smeekbede en een lofprijzing.
De componist Herman Strategier schreef de melodie bij deze 
tekst.

Het lied kreeg een plek in de verzameling ‘Geestelijk Liedboek 
van de Lage Landen, De honderd mooiste religieuze liederen’.

1
Gij, die de mens geschapen 
hebt
en ieder kent bij naam,
Gij, die als mens verschenen 
zijt
en ons bent voorgegaan,
Gij hebt voor wie getreden 
zijn
in ’t voetspoor van uw Zoon
eens en voorgoed een plaats 
bereid:
zij zingen voor uw troon.

2
Een overgrote menigte
die niemand tellen kan,
verzameld uit de volkeren
van elke taal en stam:
de eerste mens die Gij U 
schiep,
het volk van Abraham,
de redder Mozes, de profeet
die sprak: zie daar het Lam.

3
En zij die de gezegende
onder de vrouwen is
uit wie de hoop van Israël,
de Heer, geboren is,
apostelen en martelaars,
belijders van uw woord
en vrouwen die in eenzaam-
heid
U hebben toebehoord.

4
Wij danken U voor hun geloof
in uw verheven naam
en bidden U: neem met hun 
lied
ook onze hulde aan!
Lof zij het Lam dat is geslacht,
Hem zij de roem en eer,
die voor ons alles heeft vol-
bracht:
Messias, onze Heer!
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Op 21 augustus wordt bij Zorgboerderij Op 
Aarde weer een hagenpreek gehouden. 
Die zondag is er géén kerkdienst in de 
Sint-Catharijnekerk. 

Al drie keer eerder werd er een kerkdienst 
in de open lucht gehouden bij Zorgboer-
derij Op Aarde aan de Sleepseweg 9. Zeker 
dit jaar, waarin we stilstaan bij de gebeur-
tenissen van 450 jaar geleden, kan zo’n 
‘hagenpreek’ niet ontbreken. 

Vanaf 1566 werden die hagenpreken 
gehouden omdat predikers die protes-
tantse ideeën hadden niet meer mochten 
spreken in de gevestigde kerken van toen. 
Dit keer doen we het niet buiten omdat 
we niet in de kerk terecht kunnen, maar 
juist om elkaar op een andere manier te 
ontmoeten, ongedwongen onder de open 
hemel! 

Let wel, die zondag zal er in de Sint-Catha-
rijnekerk géén kerkdienst zijn. 
De kerkdienst begint op de normale tijd 

van 10.00 uur. Mocht het weer minder 
mooi zijn, dan kunnen we ook bij Op 
Aarde onderdak vinden om de kerkdienst 
te houden. Kom zo veel mogelijk lopend 
of met de fiets. We hopen op een mooie 
dienst in de open lucht!

Hagenpreek in plaats van kerkdienst



Kerkkronkel 
Willemijn Kon

Het lijkt alsof Covid-19 niet bestaan heeft, zo druk zijn onze pro-
gramma’s weer. Na twee jaar stilstand zijn alle herdenkingen en 
festiviteiten in volle gang gezet en dat is fijn. Maar soms verlang ik 
naar die serene rust, waarin je niets mocht en heel dicht bij jezelf 
bleef maar gelukkig voor iedereen is dit voorlopig voorbij.
Zo zijn de activiteiten rondom het kerkenwerk begonnen. Heel  
belangrijk want ik kon nog op de fiets eropuit zonder iemand te 
hoeven zien. Een flinke groep van onze medemensen kan dit niet 
en vindt het heerlijk om verwend te worden en dit is belangrijk, 
een gezellig praatje met elkaar. De diaconie en de vele vrijwilligers 
hebben met elkaar en met veel toewijding afgelopen 
8 juni een fijne lunch verzorgd. De reacties zijn hartverwarmend. 
Ook de uitjes buiten de kerk worden zeer gewaardeerd, zo heeft 
Welzijn Ouderen de zomertour weer ingepland, waar veel van 
onze oudere medemens aan deelneemt. Ze rijden over het eiland 
met een tussenstop voor een heerlijke versnapering maar vooral 
voor de gezelligheid en het samenzijn.
Zo zie je dat er veel mooie momenten worden georganiseerd, ook 
in de kerk zoals de zomerconcerten. Dit alles is mede mogelijk 
door vrijwilligers die belangeloos en vol aandacht voor de me-
demens klaarstaan, waar zouden we zijn zonder hen? Een extra 
waardering is wel op zijn plaats.
We zijn gaandeweg de zomertijd in gegaan en hopen daar veel 
fijne momenten in te beleven, onderstaande gedichtje verwoord 
dit zo mooi.

Het is er weer van gekomen, die mooie zomertijd.
De bloesems aan de bomen zijn even verleden tijd.
De akkers zijn vol zaad, het eerste gras gemaaid.
Er wordt gekuild voer na voer, 
de hooibalen op de zoldervloer
getuigen van een platteland volop in beweging.

Zomertijd, een drukke tijd, maar denk soms even aan je omgeving.
Sta eens stil bij al je werk, 
neem even de tijd zodat je merkt
dit drukke, maar machtige vrije leven, 
heeft de Schepper ons gegeven.
Zomertijd, vrije tijd, een heerlijke tijd, geniet!

Op woensdag 8 juni vond in de Sint-
Catharijnekerk de jaarlijkse lunch plaats 
georganiseerd door de diaconie. Al om 
kwart voor twaalf kwamen de eerste 
bezoekers binnendruppelen, letterlijk want 
het regende buiten flink. Maar binnen was 
het gezellig en een warm samenzijn. 
De deelnemers genoten van de broodjes, 
de drank en zeker van de heerlijke vlees- 
of groentekroket. 
Complimenten voor de organisatie!

Zomer 2022

Gezellige lunch
alleengaanden
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Van de 
diaconie

Dank
De diaconie is blij met de royale inza-
meling voor diverse doelen, tijdens de 
Eredienst en ook voor uw overmaking 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.

Zondagen 3 en 10 juli, 24 en 31 juli, 
28 augustus en 4 september
Deze zondagen wordt gecollecteerd voor 
de algemene doelen dan wel bijzonde-
re (nood)acties waarbij de hulp van uw 
diaconaat wordt gevraagd.

Pauluskerk Rotterdam
17 juli
Het werk onder daklozen, verslaafden, 
armen, dat door de diaconie van de 
Rotterdamse Kerken destijds is opgezet 
en zich onder de bezielende leiding van 
ds. Hans Visser ontwikkelde, is nu een 
professionele instelling. Op de oude plaats 
van de grote Paulus aan de Mauritsweg is 
nu een kleinere kerk gebouwd met daarin 
de vestiging van de Diaconale hulpdienst 

Rotterdam-Centrum.  Ds. Ranfar Kouwij-
zer leidt nu de organisatie, waar geheel 
dankzij giften en collecten wordt gewerkt.

Zomerzending Egypte
7 augustus
Op het uitgestrekte platteland van Egypte 
is er veel armoede. Met een groot ontwik-
kelingsprogramma in samenwerking met 
Kerk in Actie motiveert de Koptisch- 
Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun 
armoede zelf te lijf te gaan en te werken 
aan een betere toekomst. In elk dorp 
werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen 
met de inwoners aan betere gezond-
heidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. 
Er worden ook alfabetiseringscursussen 
georganiseerd, ondernemers kunnen klei-
ne kredieten afsluiten en huizen worden 
gerepareerd.

Werelddiaconaat Myanmar
14 augustus
Gezinnen in Myanmar waarvan een 
kind of volwassene gehandicapt is, zijn 
extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de 
allerarmsten en hebben daarnaast te 
maken met extra (medische) kosten. Kerk 
in Actie ondersteunt deze gezinnen niet 
alleen met zorg en revalidatie, maar helpt 
mensen met een handicap ook bij het 
vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale 
kerken en gemeenschappen voorlichting 

en training over hoe zij mensen met een 
beperking een volwaardige plek kunnen 
bieden en hen diaconaal kunnen onder-
steunen.

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.

Diaconaal inloophuis - 
Diaconaal werker

Het werk van de sollicitatiecommis-
sie (ds. Eibert Kok, Herman Bloemhof, 
Marion Groeneveld-Prins, Jeanette van 
Dalsem-De Bruin, Cees Osseweijer en 
Willem Chr. Meyboom) is gevorderd en 
het wachten is op de sollicitanten, de 
commissie wacht reacties van kandidaten 
in vertrouwen af.

In juni was de overhandiging van de 
cheque aan Bram Poldervaart van Senegal 
Studieplan.
In de vastentijd hebben we met elkaar, 
door middel van de vastenmaaltijden en 
collectebussen,  geld opgehaald voor het 
project Educatie Senegal.
Tijdens de eerste vastenmaaltijd heeft 
Bram ons, via Zoom vanuit Senegal, ver-
teld over de projecten die daar in Senegal 
lopen. Op 1 juni was hij weer terug in 
Nederland en mochten wij van de Oecu-
menische werkgroep de mooie cheque 
overhandigen. Nadat we eerst even 
gezellig met elkaar bijgekletst hadden, 
overhandigde Aryanna de envelop met de 
cheque aan Bram. Toen hij de cheque uit 
de envelop haalde, werd hij overrompeld 
door het bedrag ervan.
We hebben met elkaar namelijk € 1134,30 
opgehaald. Dit bedrag gaat heel goed 

van pas komen bij de projecten die in 
Senegal lopen. Denk dan bijvoorbeeld 
aan schoolboeken. Met dit bedrag kunnen 
er zomaar meer dan 320 boeken aange-
schaft worden.
Namens Bram, iedereen heel hartelijk 

bedankt voor zijn of haar bijdrage. 
Oecumenische werkgroep Brielle, 
Janie Klerk, Hennie Deur, Irma Geurink, 
Aryanna Herscheid
(foto v.l.n.r. Janie Klerk, Bram Poldervaart, 
Aryanna Herscheid, Hennie Deur)
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Van de 
kerkenraad

Samenstelling kerkenraad
Aan het eind van dit seizoen nemen de 
volgende ambtsdragers afscheid van de 
kerkenraad:
Marion Groeneveld (penningmeester 
College van Diakenen),  Jacqueline Groe-
newegen (ouderling), Riet van der Stoep 
(ouderling-kerkrentmeester) en Willem 
Delwel (scriba).
Theun Klein (2e scriba) heeft zich bereid 
verklaard om met ingang van het nieuwe 
seizoen naast 2e scriba ook de functie van 
1e scriba te vervullen. 
In het kader van de nieuwe organisatie 
is het de bedoeling om de kerkenraad de 
komende tijd door ‘natuurlijk verloop’ te 
laten inkrimpen tot acht ambtsdragers. 
Deze kleine kerkenraad bestaat dan uit 
voorzitter, scriba, predikant en vertegen-
woordigers uit het College van Kerkrent-
meesters, het College van Diakenen en 
de Werkgroepen Pastoraat, Eredienst en 
Jeugd.
In het komende seizoen 2022-2023 wordt 
gestart met de kleine kerkenraad. De ove-
rige ambtsdragers blijven dan formeel lid 
van de kerkenraad, maar zijn vrijgesteld 
van het bijwonen van de kerkenraadsver-
gaderingen.

Organisatieaanpassing kerkenraad
Voor het College van Kerkrentmeesters, 
het College van Diakenen, de Werkgroep 
Pastoraat, de Werkgroep Jeugd, en de 
Werkgroep Eredienst zijn structuren 
uitgewerkt. In deze structuren zijn de 
taakgebieden benoemd waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn.  
Deze taken zijn weggezet bij een aantal 

taakgroepen en bemenst met taakdragers.
De structuren worden in de laatste verga-
dering van dit seizoen vastgesteld door de 
kerkenraad.

Vertrouwenspersoon
De laatste jaren is duidelijk gebleken dat 
ook binnen kerkgenootschappen onge-
wenst gedrag of seksueel misbruik kan 
plaatsvinden, met alle ingrijpende gevol-
gen van dien. Als de kerk een gemeen-
schap wil zijn waar jongeren en ouderen 
zich thuis voelen dan zal de kerk voor 
hen veilig en betrouwbaar moeten zijn. 
Juist in de kerk wil je dat jong en oud zich 
veilig voelen en een gezond vertrouwen 
in God en mensen kunnen ontwikkelen.
De kerkenraad vindt daarom afspraken 
over de manier van omgaan met elkaar 
belangrijk omdat alle leden van onze 
gemeente zich veilig moeten kunnen 
voelen.
In de afgelopen vergadering heeft de 
kerkenraad dan ook het ‘Document 
Veiligheidsbeleid Protestantse Gemeente 
Brielle’ vastgesteld.
Om het veiligheidsbeleid handen en 
voeten te geven is een gedragscode 
ontwikkeld:
‘Gedragscode vrijwilligers in de Protes-
tantse Gemeente Brielle’. Naast deze 
gedragscode bevat het document ook 
een beschrijving van de procedure die 
gevolgd kan worden wanneer gedrags-
regels, geformuleerd in de gedragscode 
worden overtreden door iemand die 
namens de Protestantse Gemeente Brielle 
(PGB) handelt.
Indien het, om welke reden dan ook, 

wenselijk is om iemand buiten de leiding 
van de PGB in vertrouwen te nemen, zijn 
er vertrouwenspersonen waar leden van 
de kerk zich tot kunnen wenden.
Kerkleden kunnen zich met hun klacht 
dus altijd rechtstreeks wenden tot één 
van twee vertrouwenspersonen die daar-
voor door de kerkenraad zullen worden 
aangesteld.

Bedankbrief burgemeester
Naar aanleiding van 24 maart jl., de lan-
delijke en lokale opening van de viering 
van 450 jaar Vrijheid, 1572-2022, in de 
Sint-Catharijnekerk in aanwezigheid van 
de koning, ontving de kerkenraad een 
bedankbrief van burgemeester Gregor 
Rensen.
Hij dankt de Protestantse Gemeente Briel-
le voor het kunnen gebruikmaken van de 
Brielse Dom voor dit evenement.
Een citaat uit de brief: “Zonder die mooie 
ambiance van de Sint-Catharijnekerk was 
het voor het oog en voor de camera toch 
wel wat minder geweest. Ik heb diverse 
mensen gesproken die er voor het eerst 
waren en zeer onder de indruk weer huis-
waarts keerden.”

Laatste kerkenraadsvergadering 
2021-2022

Op woensdag 22 juni vergadert de ker-
kenraad voor het laatst in dit seizoen. 
De eerste kerkenraadsvergadering in het 
seizoen 2022-2023 is op donderdag 22 
september.

Op 5 juni was er een mooie Pinkster-
viering in de Sint-Catharijnekerk. Rood 
was de kleur. Overal waren papieren 
(vredes)duiven in de kerk. Er kwam er zelfs 
één naar beneden. Na afloop hebben we 
buiten twee echte laten wegvliegen. 
Op Instagram is er een video van te zien.

Vliegende (vredes)duiven
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Tentoonstelling
Als u dit leest is de reizende tentoonstel-
ling ‘Slavernij en kerken in Nederland’ al 
weer uit onze kerk vertrokken.
Een toegankelijk boek over slavernij is 
de historische roman Hoe duur was de 
suiker? van Cynthia MacLeod. Zij is een 
Surinaamse historica die als ambassa-
deursvrouw in veel landen onderzoek 
heeft gedaan naar slavernij.

Crea-dames
De Crea-dames zijn - na het succes van 
2021- bezig met het maken van artikelen 
voor de verkoopdag die zij eind dit jaar 
hopen te houden.

Videoschermen
Zoals u heeft kunnen zien zijn er twee 
videoschermen geplaatst en aangesloten.
Zodra er vrijwilligers zijn gevonden 
die deze schermen bij toerbeurt willen 
bedienen, zullen die schermen voor 
verschillende doeleinden kunnen worden 
gebruikt.

Liturgieën
Voor corona kwam was de regel dat de 
liturgieën op groot formaat - alle liederen 
staan daarin afgedrukt - bestemd waren 
voor kerkgangers met beperkt zicht.
Nu het weer mogelijk is om liedboeken te 
gebruiken (eigen liedboek of liedboek van 
de kerk) willen we graag naar die situatie 
terug. Dus, is normale lettergrootte voor u 
voldoende, gebruik dan een ‘kleine’ litur-
gie in combinatie met het liedboek.

Gebruik kerk
In de afgelopen zes maanden is de kerk 
heel vaak verhuurd voor allerlei evene-
menten. Ook in de lopende periode tot en 

met december staan er nog veel evene-
menten op stapel.
Met de desbetreffende huurinkomsten 
hopen we de inkomstenderving door 
corona enigszins in te lopen.

Rolstoel
Tijdens de Mattheus Passion werd de 
rolstoel die in de kerk staat, uitgeleend. 
Vervolgens heeft men vergeten deze 
terug te brengen. Wie eventueel informa-
tie heeft, graag een e-mail sturen naar: 
postkerkrentmeesters@protestantsege-
meentebrielle.nl.

Rommelmarkt
De opbrengst van de rommelmarkt tot 
nu toe stemt tevreden. Samen met onze 
trouwe rommelmarktvrijwilligers hopen 
we dat we niet opnieuw door corona 
worden ingehaald.

Concerten
De 40-jarige Culturele Commissie 

Sint-Catharijne organiseert ook dit jaar 
weer tal van concerten en twee tentoon-
stellingen. Op maandagavond 20 juni 
begon om 20.15 uur het eerste maan-
dagavondorgelconcert van dit seizoen in 
onze Sint-Catharijnekerk. 
Ook zijn er inloopconcerten op zater-
dagmiddagen en in juli en augustus weer 
maandagavondbeiaardconcerten. Nieuw 
dit jaar - vanwege het 40-jarig jubileum 
- zijn vier kamerkoorconcerten op de 
woensdagavond.
Met dit uitgebreide ‘muzikale menu’ ho-
pen we opnieuw vele trouwe luisteraars 
en vele bezoekers uit Brielle en omstreken 
een genoegen te doen.
Kijk voor de volledige concertagenda 
elders in dit kerkblad of raadpleeg de 
website www.catharijnekerk.nl/culture-
le-commissie. 
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die 
dit uitgebreide muzikale aanbod mede 
mogelijk maken, achter de schermen of 
tijdens de concerten zelf.

Van de 
kerkrentmeesters

Toen door corona het niet mogelijk was om samen te komen in 
de kerk hebben veel kerken camera’s geïnstalleerd zodat mensen 
thuis via internet konden meekijken. In het najaar van 2020 is in 
de Catharijnekerk ook een camera geplaatst. Dat heeft het grote 
voordeel dat mensen die niet naar de kerk kunnen komen toch 
kunnen meekijken, ook nu kerkdiensten weer gewoon mogelijk 
zijn.
Daarbij is het goed dat mensen die wel in de kerk zijn zich 
bewust zijn dat er beelden van de dienst worden uitgezonden. 
Misschien zijn er wel kerkgangers die liever niet in beeld willen 
komen. Hoe gaan we daarmee om?
De Werkgroep Eredienst kreeg van de Kerkenraad de opdracht 

om hierover na te denken en tot een voorstel te komen. De 
Werkgroep heeft vervolgens een notitie gemaakt die in de Ker-
kenraad is besproken en goedgekeurd.
Besloten is een deel van de kerkruimte te bestempelen als ruimte 
waar mensen niet in beeld gebracht zullen worden. Daarbij gaat 
het om het banken en het stoelenpakket direct onder en voor 
het orgel. Dat is de ruimte waar de camera niet komt. 
Bij de ingang van de kerk komt een bordje dat vertelt dat de 
kerkdiensten met beeld uitgezonden worden en dat ook aan-
geeft welk gedeelte van de kerkruimte buiten het bereik van de 
camera blijft.

Voor wie (niet) gezien wil worden
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De hagenpreek: opruiende openluchtdiensten
Waarschijnlijk het enige moment waarop je een klapstoel en 
zonnebril meeneemt naar de kerk: een openluchtdienst. Maar bij 
de eerste protestantse openluchtdiensten, de zogeheten hagen-
preken, hadden bezoekers eerder hardloopschoenen nodig.
De precieze datum van de eerste hagenpreek is niet helemaal 
duidelijk. De meeste historici zijn het erover eens dat deze 
plaatsvond op 30 juni 1566 op het Zeeuwse eiland Walcheren. In 
deze tijd werd de ene hagenpreek na de andere gehouden, door 
het hele land. Maar die openluchtdiensten waren niet zonder 
gevaar.

Brandstapel
De Spaanse, katholieke heersers probeerden het nog jonge 
protestantisme hard de kop in te drukken. Protestanten werden 
vervolgd en mochten niet bij elkaar komen in kerkgebouwen.
De geloofsvervolging hield aanvankelijk vooral in dat protes-
tantse predikers niet mochten voorgaan in bestaande katholieke 
kerkgebouwen. Dat was niet zo’n probleem voor de meeste pro-
testantse dominees. Zij wilden toch al liever niet preken in een 
kerk waar zij omgeven werden door katholieke weelde. 
Een groter probleem ontstond toen de geloofsvervolging in 
delen van het land grimmiger werd, en er actief jacht werd ge-
maakt op protestanten. Werd je opgepakt, dan was de kans groot 
dat je op de brandstapel belandde. 
Als oplossing preekten protestantse dominees noodgedwongen 
in de open lucht. Vanaf open velden buiten de steden en dorpen 
kon men slechtgezinde bezoekers van verre aan zien komen. Er 
was genoeg ruimte om hard weg te rennen wanneer er gevaar 
dreigde.
Ook de inhoud van de preek was wat anders dan normaal. Do-
minees spraken vol vuur over hun strijd voor het protestantisme. 
Toehoorders kwamen bij elkaar om eensgezinden te ontmoeten 
en hun grieven te delen over de wrede vervolging, de armoede 
en de harde hand van de buitenlandse heersers. 

Beeldenstorm
In 1566 sloeg de vlam in de pan na een hagenpreek in het 
Vlaamse dorp Steenvoorde (tegenwoordig in Frankrijk). Toehoor-
ders trokken plunderend de omgeving in om katholieke kerken 
en kloosters te plunderen en vernielen: de Beeldenstorm was 

begonnen. Beelden van heiligen werden aan stukken gesmeten, 
katholieke rijkdommen werden kapotgemaakt of geroofd.
Deze trend verspreidde zich door het hele land. Vaak gingen 
deelnemers op pad nadat zij waren aangespoord door een 
hagenpreek. De onvrede onder protestanten had al lange tijd 
gebroeid, nu was de maat vol. De Beeldenstorm vormde een 
aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog.

Open hemel
Al eeuwen mogen protestanten inmiddels in rust en vrede bij 
elkaar komen in hun eigen kerkgebouwen. De traditie van som-
mige kerken om onder de open hemel bij elkaar te komen, heeft 
dan ook een heel andere reden: samen Pinksteren vieren, of een 
feestelijke dienst tijdens het zomerseizoen houden.
De coronacrisis bleek in 2020 een extra reden om openlucht-
diensten te houden. In de zomer vonden er door het hele land 
opvallend veel kerkdiensten in de open lucht plaats. Zo kon-
den gemeenten samenkomen zonder de coronamaatregelen 
te negeren. De eeuwenoude hagenpreek was weer terug van 
weggeweest.

(overgenomen uit: Petrus, 

de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk)

Op 19 juni was er goede belangstelling bij 
het gemeenteberaad waarbij onder andere 
de reorganisatie van de kerkenraad aan de 
orde was: ‘Lichter leiding geven door de 
kerkenraad’. 
Gemeenteadviseur Lydia Roosendaal 
begeleidt ons op dat traject. 
Voorzitter Wim Littooij lichtte de ontwikke-
lingen toe met de Stichting Behoud Brielse 
Dom en ds. Eibert Kok vertelde over zijn 
nascholingstraject ‘Kerk naar buiten’.

Gemeenteberaad
goed bezocht



De komende tijd tot half oktober zijn 
de lezingen uit het Lucasevangelie de 
leidraad. In hoeverre deze lezingen in 
de vakantieperiode aan de orde komen 
zullen we merken. 

3 juli
Op deze zondag staat de overstapdienst 
gepland waarbij een aantal kinderen af-
scheid nemen van de kindernevendienst 
nu ze de overstap maken naar de middel-
bare school. Lucas 10: 1-10 is het Bijbel-
gedeelte. Wie wil het horen? Jezus stuurt 
72 mensen voor zich uit. Zij gaan naar de 
plaatsen waar Jezus van plan is naartoe 
te gaan, om te vertellen dat het koninkrijk 
van God dichtbij is.

10 juli
Op deze zondag, direct na de gedenk-
waardige dag van 9 juli, de dag van de 
martelaren van Gorcum, lezen we Lucas 
10: 25-37, de bekende gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan. Wanneer ben je 
een naaste?

17 juli
Lucas 10: 38-42: Jezus is te gast bij Marta, 
die gastvrij voor hem zorgt. Maria, de zus 
van Marta, gaat aan Jezus’ voeten zitten 
om naar hem te luisteren. Marta vraagt 

In de Plantage is weer een start gemaakt 
met de weeksluitingen. Voorheen waren 
die op zaterdagavond. Nu zijn ze voortaan 
op vrijdagavond.

Aanvangstijd 18.30 uur
8 juli  ds. Helene Perfors
5 augustus  Belia en Henk Lugtenburg
9 september  ds. Eibert Kok

In de zomer is er geen kindernevendienst
Vanaf september weer op de eerste zon-
dag van de maand

Wat altijd is geweest, het waaien van de 
geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het 
in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onder-
brak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar 
ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij,
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons 
gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende 
naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is 
ons behoud
in leven en in sterven.

Als alles is volbracht zal Hij voor ons een 
stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de dood zal zijn 
gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis 
en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken 
met elkaar
een taal van hoop en vrede.

tekst: Huub Oosterhuis
melodie: Bernard Huijbers

Weeksluiting Plantage

Kindernevendienst

Lied 689

Bij de 
diensten
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Lucasevangelie als leidraad
Jezus om er iets van te zeggen dat Maria 
haar alles alleen laat doen. Maar Jezus 
zegt dat Maria het goede gekozen heeft.

24 juli
Lucas 11: 1-13: Jezus spreekt over het 
bidden en leert zijn volgelingen te bidden 
met het Onze Vader.

31 juli
Lucas 12: 13-21: Herrie rond een erfenis 
brengt Jezus ertoe een gelijkenis te ver-
tellen van een dwaze rijke man.

7 augustus
Lucas 12: 32-40: Hoe voorkom je dat je 
op de automatische piloot gaat leven en 
niet meer alert bent op alles wat met het 
koninkrijk van God te maken heeft?

14 augustus
In deze dienst van Schrift en tafel lezen 
we Lucas 12: 49-56 over verdeeldheid die 
ontstaan kan als mensen zich met hart en 
ziel inzetten voor de goede zaak.

21 augustus
Op deze zondag is de kerkdienst niet in 
de Catharijnekerk maar houden we een 
hagenpreek op het land van Op Aarde, 
Sleepseweg 9.

Binnenkort zullen twee leden van de 
pastorale raad - na jaren inzet - hun taken 
beëindigen. Er is dringend behoefte aan 
versterking van de werkgroep pastoraat. 
We zoeken mensen die pastoraal contact 
willen onderhouden met gemeenteleden. 
Met het veranderen van de organisatie 
hoeven niet alle medewerkers gelijk 
ambtsdrager te zijn. 
Het grote verschil is, dat een ambtsdrager 
lid is van de kerkenraad en dus medever-
antwoordelijk is voor het te voeren beleid. 
Dat brengt minimaal zes kerkenraadsver-
gaderingen met zich mee. 

Een taakdrager pastoraat is alleen lid van 
de werkgroep pastoraat. Hij of zij kan 
dienst doen als ‘ouderling van dienst’ 
bij reguliere kerkdiensten en rouw- en 
trouwdiensten. Ook kan hij of zij de kon-
takten onderhouden met de taakgroepen 
die bij de werkgroep pastoraat horen. De 
hele organisatie is nieuw en niemand 
heeft hier ervaring mee. 
Wanneer je geïnteresseerd bent of hier 
meer van wilt weten, kun je contact 
opnemen met Klaas Jut 06-4366 6787 of 
Eibert Kok 06-1072 4685. 
Wij heten je van harte welkom!

Gezocht: versterking pastorale raad

Groothuisbezoeken: aan tafel
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart 
voor een nieuwe ronde Groothuisbezoe-
ken. Die staan gepland in de laatste week 
van september en de eerste twee weken 
van oktober op verschillende dagdelen. 
De landelijke kerk heeft als jaarthema 

aangereikt ‘Aan tafel’. Daarmee gaan we 
aan de slag. De Groothuisbezoeken zullen 
in de Sjoel worden gehouden. Verdere 
informatie komt in het volgende kerkblad 
in augustus.

Herman Bloemhof en Eibert Kok



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

  Collecten

zondag 3 juli 3e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 10 juli 4e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 17 juli 5e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Pauluskerk
ds. Geertje Zomer (Den Haag)  Onderhoud

zondag 24 juli 6e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Peterjan van der Wal (Rockanje)  Onderhoud

zondag 31 juli 7e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
voorganger nog niet bekend  Onderhoud

zondag 7 augustus 8e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Harry Doornbos (Oostvoorne)  Onderhoud

zondag 14 augustus 9e zondag van de zomer Werelddiaconaat
10.00 uur liturgische kleur is groen Onderhoud
ds. Eibert Kok dienst van Schrift en Tafel

zondag 21 augustus 10e zondag van de zomer
10.00 uur liturgische kleur is groen
ds. Eibert Kok Hagenpreek bij Op Aarde, Sleepseweg 9
 geen dienst in de Sint-Catharijnekerk

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

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Gratis kliederen

Bestel gratis Kliederkerk Thuis ZOMER. 
Een doeboek voor jong en oud! Met 
elkaar ga je op creatieve ontdekkingsreis 
door het verhaal van Naäman. Het doe-
boek staat vol met leuke spelletjes, crea-
tieve opdrachten en kliederige knutsels.
De zomer komt eraan. Vakantie, ijsjes 
eten en lekker zwemmen. In het zwem-
bad, de zee of misschien wel in een rivier 
in de buurt. Naäman kreeg de opdracht 
om te baden in een rivier, maar daar had 
hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar 
zijn verhaal? Ga mee op reis. Waarschu-
wing: je gaat wel vies worden! 

Bestel Kliederkerk Thuis Zomer doeboek
Doen, maken, praten, lezen

In het doeboek staan de volgende on-
derdelen:
•  Doen: kom uit je luie stoel en ga aan 

de slag!
• Maken: creativiteit voor jong en oud.
•  Praten: er zijn geen goede of foute 

antwoorden, maar vragen waarover 
iedereen wat te zeggen heeft.

•  Lezen: dit is hoe het verhaal in de Bijbel 
in Gewone Taal staat

Sommige opdrachten kunnen alleen 
gedaan worden, maar voor de meeste 
vragen en opdrachten zijn meer mensen 
nodig. Gebruik dit boekje eens voor een 
familiemoment, na het eten of op zon-
dagmiddag. Of bijvoorbeeld tijdens een 
logeerpartij of vakantie. 

Pinksteren

Wie wil meedenken
over onze jeugd?

Tijdens het moment voor de kinderen werden we verrast door een duif die in de 
kerk naar beneden kwam ‘gevlogen’. In de kindernevendienst gingen ze zelf ook 
aan de slag om een duif te versieren. Toen ze weer terugkwamen in de kerk deel-
den ze de versierde duiven uit.

Ongeveer een jaar geleden ben ik 
gevraagd of ik jeugdouderling wilde wor-
den. Daar hoefde ik niet lang over na te 
denken. Alleen vroeg ik me af voor welke 
jeugd. Helaas is er door Corona en door 
andere omstandigheden nauwelijks nog 
jeugd die de weg naar onze gemeente 
weet te vinden. 

De eerste activiteit was misschien nog te 
veel in de Coronaperiode en was er he-
laas geen animo. Toch hebben we mooie 
dingen gedaan afgelopen jaar. Projecten 
met de KND waar iedere zondag kinde-
ren aanwezig waren. Sirkelslag waarbij 
we met de kinderen meededen aan een 
avond georganiseerd door de PKN.

Echter er zijn plannen om nog meer 
jeugd betrokken te houden bij onze 
gemeente. Er is contact gelegd met ge-
meentes om ons heen: Tinte, Oostvoorne 
en Rockanje. De eerste gesprekken zijn 

geweest en mocht er meer informatie 
zijn dan zal ik jullie op de hoogte houden. 
Ideeën heb ik genoeg, maar om alles al-
leen te doen dat gaat niet lukken. Daarom 
deze oproep. 
Ik zoek enthousiaste gemeenteleden die 
met mij willen sparren over wat onze 
jeugd (leeftijd vanaf 4 tot en met 18) 
nodig heeft en ook willen helpen de acti-
viteiten te organiseren.
Zonder jullie hulp kan ik niet verder!! 
Mochten er vragen zijn, spreek me aan in 
de kerk, mail me (j.vandalsem@kpnmail.nl) 
of bel me (06-23302187). Dit mag natuur-
lijk helemaal als je samen met mij er voor 
onze jeugd wilt zijn.

Jullie Jeugdouderling,
Jeanette 

P.S.
In de zomervakantie is er geen kinderne-
vendienst. Zondag 4 september is weer 
de eerste keer.



13

Een wetsleraar stelt Jezus een vraag
Jezus en zijn leerlingen reizen van dorp naar dorp om mensen 
te vertellen hoe ze goed moeten leven. Een wetsleraar - ook wel 
Farizeeër genoemd - die Jezus iets verkeerds wilde laten zeggen, 
vroeg hem: “Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te 
krijgen?” Jezus zei: “Wat staat er in de wet?” De man antwoord-
de: “Houd van de Heer, je God met je hele hart, met je hele ziel, 
met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van 
je medemens als van jezelf.” Toen zei Jezus: “Dat is het goede 
antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven.”
 

Jezus vertelt over een man op reis 
De wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan 
Jezus. Daarom vroeg hij: “Wie is mijn medemens dan?” Toen 
vertelde Jezus een verhaal. 
‘Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg 
overvielen rovers hem. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kle-
ren. Ze sloegen hem halfdood en lieten hem daarna liggen.
Toevallig kwam er een priester voorbij. Hij zag de gewonde man 
wel liggen maar liep hem aan de overkant van de weg voorbij. 
Toen even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. 
Hij zag de man wel liggen, maar liep hem voorbij aan de over-
kant van de weg.’

Een Samaritaan helpt de man
Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag 
de man liggen en kreeg medelijden. Daarom ging hij naar hem 
toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn en 
deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel, 
bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende 
dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en 
zei: “Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je 
dat van mij op de terugreis.”

Hoe word je een medemens  (Lucas 10, vers 25 tot en met 37)

Uit de 
Samenleesbijbel

Vakantie 
Nog even en het is zomervakantie en trek je er misschien wel 
op uit. Waar je ook naar toe gaat, overal zijn kerken en vaak zijn 
die open. Het is dan best leuk om even te kijken hoe zo’n kerk 
er van binnen uitziet. We zouden het leuk vinden als je ons een 
foto stuurt van zo’n kerk (info@protestantsegemeentebrielle.nl). 
De Catharijnekerk is ook de hele zomer open en ... je kunt de 
toren beklimmen; na 318 treden heb je dan een prachtig uit-
zicht. Hoe dan ook, we wensen je een hele fijne vakantie toe!

Weetje

Zelf doen

Toen vroeg Jezus: ”Wat denk je? Wie was de medemens van 
de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de 
Samaritaan?” De wetsleraar antwoordde: ”De Samaritaan, want 
die was goed voor de gewonde man.” Toen zei Jezus: ”Doe dan 
voortaan net zoals de Samaritaan.”

In het Bijbelboek Lucas in het Nieuwe Testament staat een van de bekendste Bijbelverhalen. Tot op de dag van vandaag ken-
nen we de uitdrukking Barmhartige Samaritaan. Die uitdrukking wil zeggen dat iemand zonder eigen belang een ander helpt 
die hulp nodig heeft. Jezus vertelt het verhaal over de Barmhartige Samaritaan.

Een geloof met verschillen
De godsdienst van de Joden is het Jodendom. Maar in het Jo-
dendom zijn altijd verschillende groepen geweest die verschil-
lend dachten over het geloof. Ook Joodse mensen in de tijd 
van Jezus dachten verschillend over het geloof. Net zoals niet 
alle christenen precies hetzelfde geloven en het hetzelfde doen. 
Dat is door de eeuwen heen niet veranderd. Was het in april in 
Brielle feest omdat 450 jaar geleden de Geuzen de (katholieke) 
Spanjaarden verjoegen, in juli herdenken we dat diezelfde Geu-
zen 19 geestelijken vermoordden omdat ze katholiek wilden 
blijven. Gelukkig zijn de tijden veranderd en is er in Nederland 
godsdienstvrijheid zodat iedereen zijn eigen geloof kan bele-
ven. Maar dat is verdrietig genoeg niet overal in de wereld.
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Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.
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Het is inmiddels een heel mooie traditie, de concerten in de 
zomermaanden van de Culturele Commissie Sint-Catharijne. 
Wederom is de commissie erin geslaagd een groot aantal musici 
te strikken voor een concert in Brielle.

Maandagavond orgelserie
aanvang 20.15 uur

20 juni  Petra Veenswijk
27 juni  Gerben Mourik
4 juli  Kees van Eersel (improvisatieconcert)
11 juli  Bas de Vroome
18 juli  Anton Doornhein
25 juli  Aart Bergwerff
1 augustus Sietze de Vries
8 augustus Gerben Budding
15 augustus Henk G. van Putten (jubileumconcert)
22 augustus Adriaan Hoek
29 augustus Geerten van de Wetering
5 september Geerten Liefting
12 september Laurens de Man
19 september Cor Ardesch
26 september Hayo Boerema

Maandagavond beiaardserie
aanvang 19.00 uur

11 juli  David van der Vlies
18 juli  Jasper Depraetere
25 juli  André Kukolja 
1 augustus Bas de Vroome
8 augustus Hans van Heemst
15 augustus Gideon Bodden
22 augustus Maurits Bunt
29 augustus Peter Bremer (21.30 uur)

Zaterdagmiddag inloopconcerten
aanvang 16.00 uur

25 juni  Sander van den Houten, orgel
  Roder Boys Choir
  Evensong (Engels)
2 juli  Liena Stradina  pianoforte
16 juli  Vincent de Ridder, orgel
30 juli  Leo Hans Koornneef, orgel
  Jos van den Enden, blokfluit
13 augustus Martien de Vos, orgel
27 augustus Maarten Wilmink, orgel
10 september Jan Meuleman orgel
  Kamerkoor Da Lui Cantiamo, Ouddorp
  olv. Willem Chr. Meyboom
8 oktober Alijah Gospel & Soul Choir

Woensdagavond serie
‘Kamerkoor en orgel’
aanvang 20.15 uur

6 juli   Vocaal ensemble ‘En Chantant’
  dir. Mirjam van den Hoek
  organist: Niels de Klerk
17 augustus Kamerkoor ‘The golden Circle’
  dir. John Bakker
  organist: André de Jager
24 augustus Kamerkoor Familie Bunt
  organist: Maurits Bunt
31 augustus ‘Rotterdams Vocaal ensemble’
  dir. Mirjam van den Hoek
  organist: Niels de Klerk

Concerten Culturele Commissie

Museum Catharijne Convent neemt je in Van God Los? mee 
terug naar de jaren 60. Een tijd waarin veel veranderde in de ma-
nier waarop mensen tegen geloof aankeken: kritiek op de kerk, 
vrouwen in het ambt en zelf kiezen wat je gelooft. 
Vrouwen die voorgaan in de kerk, zelf kiezen wat je gelooft en of 
je naar de kerk gaat: het zijn zaken die nu vanzelfsprekend zijn. 
Tentoonstelling ‘Van God Los?’ laat zien dat de jaren 60 in deze 
ontwikkelingen een sleutelrol speelden. De tentoonstelling geeft 
aan de hand van foto’s, kunst en vele bewaarde schatten, zoals 
doopkleden, liturgische gewaden en andere kerkattributen een 
mooi beeld van de ontwikkelingen in die jaren.
www.catharijneconvent.nl

Van God Los? De onstuimige jaren 60 is te bezoeken tot 28 
augustus 2022. 

Van God Los?



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis

Vakgarage 
Wolters B.V.
Molendijk 44, 3227 CC Oudenhoorn

tel.: 0181-469946 

www.vakgaragewolters.nl

Molendijk 44  I  3227 CC Oudenhoorn  I  0181 469946
www.vakgaragewolters.nl

Kijk voor het actuele  aanbod op onze website

Toe aan een andere auto?

U koopt bij ons een nieuwe of 
gebruikte auto van alle merken!
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Geboren in het 
Huis der Twee Getuigen

Caroline werd als jongste en tiende kind 
geboren in het Huis der Twee Getuigen 
dat recht tegenover de Bedevaartskerk 
aan de Rik stond. Indertijd - zo’n vijftig 
jaar geleden - kwamen er nog bussen vol 
katholieken naar Brielle op bedevaart om 
de Martelaren van Gorcum te herdenken. 
De ouders van Caroline schonken koffie 
en soep met broodjes voor die honderden 
bedevaartgangers. Het laat zich raden dat 
de kinderen Van Bohemen de helpende 
hand moesten bieden om alle broodjes 
van beleg te voorzien ...
Caroline: “Behalve een café had mijn 
vader een tuinderij aan de Rik. En toen er 
veilinghallen in Brielle werden gebouwd 
- daar waar nu de Plantage staat - kwa-
men er ook nog eens tien bouwvakkers 
uit Gelderland als kostgangers aan de Rik 
wonen. Kun je je voorstellen hoe dat was 
met 22 mensen in en om het huis?
Tegelijk met het uitvliegen van de kin-
deren werd het ook gaandeweg rustiger 
met het aantal bedevaartgangers. Wat niet 
wegneemt dat nog steeds vooral katho-
lieke mensen de Bedevaartskerk weten te 
vinden.”

Altijd fanatiek gesport
“Ik was van jongs af aan heel fanatiek aan 
het sporten. Heb van alles gedaan, judo, 
paardrijden, turnen, tennissen. Nadat ik 
een aantal jaren als tandartsassistente heb 
gewerkt, werd ik gevraagd om bij de Ne-
derlandse Tennisbond (KNLTB) te komen 
werken, waar ik secretaresse wedstrijd-
tennis werd. 
Na een reorganisatie en inmiddels een 
gezin met twee kinderen, heb ik een paar 
jaar sportlessen gegeven en kwam via 
een kennis, die op de balletacademie in 
Antwerpen zat, in aanraking met Pilates. 
Na een Pilatesopleiding in Amsterdam 
in 2001 en jaren les, ben ik in 2005 voor 
mijzelf begonnen.“

Pilatesmethode
Caroline legt uit: “Joseph Pilates heeft de 

Pilatesmethode ontwikkeld. De Pilatesme-
thode heeft tot doel (diepere) spieren te 
ontwikkelen. Hierdoor verbetert je hou-
ding en verminderen dan wel verdwijnen 
rugklachten. Pilates emigreerde voor de 
oorlog van Duitsland naar Amerika waar 
hij in hetzelfde gebouw als de American 
Ballet School in New York oefende. Zo-
doende kon hij het nut van zijn methode 
voor balletdansers makkelijk laten zien en 
overbrengen. De Pilatesmethode wordt 
vandaag de dag nog steeds op ballet-
scholen gebruikt.”

Wat maakt het lesgeven zo bijzonder?
Caroline: “Vooral het werken met men-
sen maakt het lesgeven zo bijzonder. 
Ik ben inmiddels al 22 jaar met pilates 
bezig en ik blijf het echt een fantastische 
methode vinden voor het verbeteren van 
je houding en het soepel houden van je 
lichaam. 

Ik geef op drie verschillende manieren 
pilates. In groepsverband waarbij ik op 
een aantal dagen in de week les geef aan 
groepen van ongeveer tien tot twaalf 
personen. Er zitten mensen bij die al wel 
vijftien jaar lang wekelijks de lessen vol-
gen. Die groepen hebben doorgaans ook 
een hechte band met elkaar.
Daarnaast begeleid ik patiënten in een 
fysiopraktijk die met fysiotherapie zijn 
‘uitbehandeld’ maar wel baat hebben bij 
pilates. Ook geef ik individueel les (perso-
nal training) om mensen fysiek en men-
taal te begeleiden. Het belangrijkste voor 
mij is dat ik van mensen hou en daardoor 
zoveel plezier aan lesgeven beleef!”

Katholiek opgegroeid 
“Ik ben weliswaar opgegroeid in een 
katholiek gezin waarin mijn ouders naar 
de kerk gingen maar ons kinderen hun 
eigen keuze lieten maken. Onze ouders 
leefden ons voor dat iedereen gelijk is. 
Zij waren ook heel gastvrij; iedereen was 
altijd welkom. Ik leef mijn leven zoals mijn 
ouders dat hebben voorgedaan; doe maar 
en leef je leven.” 

Ik voel mij gelukkig wanneer ...
Geluk zit in momenten. Dat kan van alles 
zijn. Iets gezelligs doen met mijn man of 
met de kinderen; een optreden van mijn 
zoon die muzikant is, winkelen met mijn 
dochter. Zien hoe er contacten ontstaan 
in de groepslessen, een kop koffie na de 
les of een glas wijn in de tuin met uitzicht 
op de Brielse Dom!
We wensen Caroline - en al onze lezers - 
een zonnige zomer toe met veel momen-
ten van geluk.

Jeannette Klein 

“Ik leef zoals mijn ouders mij dat hebben voorgedaan ...”

Beroep & ethiek 
Caroline van Bohemen

In de rubriek Beroep & ethiek praten we met mensen uit de 
Brielse samenleving over de keuze van hun beroep. Deze 
keer zitten we aan tafel met Caroline van Bohemen. Meestal 

liggen we op de mat als we elkaar zien want Caroline is docent 
Pilates. Ze is getrouwd met Arjen Voskamp en heeft twee kin-
deren, Ties en Puck.



Tuincentrum

M. van den Berg

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

Volg ons ook op:

Gratis E-bikes testen

Meer dan 1000m2  fietsplezier onder 1 dak!

Professionele werkplaats

5 dagen per week geopend

Advertentie_A4_Staand.indd   1 18-01-19   13:50

Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Voorstraat 18
Brielle

0181 - 416 765

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

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

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten



Kopij inleveren voor 12 augustus 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 25 augustus. Voor 
foto’s: Joost de Koning, (0181) 416043.

Ter gelegenheid van mijn 80ste verjaar-
dag op 16 mei, werd door Lies Schot een 
prachtige Hortensia bij ons gebracht met 
de felicitaties van de Protestantse Ge-
meente. Hartelijk dank daarvoor. 

Nelly en Jan Hut

Blij verrast waren wij door de ontvangst 
van een mooie bos bloemen vanuit de 
kerkelijke gemeente. Dit naar aanleiding 
van mijn koninklijke onderscheiding. 
Mede namens mijn vrouw, hartelijk dank.

Wim van Ommeren 

Hartelijk dank voor de bloemen uit de 
kerk die wij mochten ontvangen na de 
schouderoperatie van Pia. Met hulp van 
fysiotherapie gaat het gelukkig weer de 
goede kant op.

Pia en Willem Delwel

Onze hartelijke dank voor de bloemen-
groet en de vele felicitaties en warme 
woorden welke wij mochten ontvangen 
voor ons 50 jarig huwelijk.

Leni en Wim Luijendijk

Bedankt

Inleveren kopij

Kerkgebouw als inspiratie

Reisje PCOB

19

Het bestuur van de PCOB laat u weten 
dat het jaarlijkse reisje weer op de agenda 
staat! Konden we twee jaar geen reisje 
plannen, nu gelukkig weer wel! En wel op 
13 september 2022. Dan gaan we naar de 
Biesbosch. Vertrek vanaf restaurant Lotus 
rond 9 uur in de ochtend.
Er staat een boottochtje door de Bies-
bosch op het programma en een bezoek 
aan het Biesbosch Museum. Eten en drin-
ken wordt allemaal geregeld en ’s avonds 
sluiten we de dag af bij Lotus voor een 
smakelijke maaltijd. 
U kunt aan deze gezellige dag meedoen 
na overmaking van 70 euro aan de pen-
ningmeester, Martin Kamerling. Het reke-
ningnummer is NL48 RABO 0344 8748 34, 
onder vermelding PCOB Brielle, reisje.
Dit reisje is bestemd voor PCOB leden, 
maar als er plaats is in de bus, zijn ook 
niet-leden van harte welkom!
Graag tot ziens op 13 september!

Maty van der Kooij, 
voorzitter

Ongetwijfeld is de Sint-Catharijnekerk het meest gefotografeerde gebouw in Brielle. Het 
is dan ook een heel bijzondere kerk die zijns gelijke in den lande niet kent. Voor onze 
fotograaf Joost de Koning is de Brielse Dom een bron van inspiratie.

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

pgbrielle



V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
i n  h e t  N o t a r i a a t

E P N 
	

De Brielse Huiskamer, een ontmoetingsplek voor gezelligheid en 
saamhorigheid. 

Als je behoefte hebt aan sociaal contact, om een praatje verlegen 
zit of iets te vieren hebt, verwelkomen wij je graag in onze 

huiskamer. 
Stichting De Brielse Huiskamer, Catharijnehof 1 in Brielle 

www.debrielsehuiskamer.nl  geopend ma t/m vrijdag 10 - 17 

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


