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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Begin juni vieren we weer het Pinksterfeest. Ik vind Pinksteren een 
prachtig feest. Een feest met een heerlijke, warme gloed. Rood 
is dan de kleur. Dat is niet voor niets. Pinksteren is Pasen in het 
kwadraat, 7 keer 7 dagen na die 1e Paasdag de 50e Paasdag: Pink-
steren. Dat woord, Pinksteren, betekent ook vijftigste. Maar wat is 
Pinksteren?
Op internet circuleren filmpjes waarin aan mensen op straat 
gevraagd wordt wat Pinksteren is, en het is hilarisch - maar mis-
schien ook wel een beetje droevig - wat mensen dan antwoorden. 
Veel mensen weten het gewoon niet. Ja, dat we dan een extra 
vrije dag hebben, en dat er Pinkpop is, en andere festivals, om 
deze dagen naar toe te gaan. Hooguit een enkeling weet te vertel-
len dat het gaat om de ‘uitstorting van de heilige Geest’. Maar wat 
is dat: uitstorting, heilige Geest? Bij het woord ‘uitstorting’ denk ik 
aan een bloeduitstorting, of aan iemand die een heel verhaal over 
mij uitstort, of aan een stortbui die over me heen komt, buien die 
ineens over je heen komen, waar je in een mum van tijd doornat 
van wordt. In al die gevallen komt er eigenlijk in korte tijd te veel 
bij je binnen, over je heen. Je kunt het niet gelijk verwerken, je 
moet het weer kwijt. Is het zo overweldigend?
Nou, in het verhaal van Pinksteren zoals dat verteld wordt in 
Handelingen 2 is het best wel heftig, ja: de leerlingen van Jezus 
helemaal in vuur en vlam, Petrus die een vurige toespraak houdt, 
vol enthousiasme, mensen die daarop reageren. Ja, het heeft iets 
overweldigends, Pinksteren. Toch aarzel ik bij dat woord ‘uitstor-
ting’, want een stortbui of een stortvloed over me heen vind ik 
helemaal niet fijn. Daar wordt ik niet beter van.
Dat woord ‘uitstorten’ komt bij de profeet Joël vandaan, uit een 
ander Bijbelgedeelte dat met Pinksteren vaak gelezen wordt. Daar 
horen we God door de woorden van de profeet zeggen: ‘Ik zal 
mijn geest uitstorten over al wat leeft.’ Tenminste, zo staat het in 
de oude vertaling. In de NBV21 wordt het net iets anders vertaald: 
‘Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.’ Uitgieten. Misschien is 
dat wel beter.
Ik heb wel eens een stukje gras gezaaid, en die grond moet je 
dan vochtig houden. Dan kun je mooi met de gieter daar zachtjes 
water over uitgieten, je moet het water er niet uitstorten want dan 
gaat het mis, nee, zachtjes uitgieten. En dan begint het te groeien, 
kleine sprietjes, fris groen, kwetsbaar nog. Zonder water redden 
ze het niet, een stortbui zou ze kunnen verpletteren, en dat moet 
niet. “Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.” Mild en weldadig. 
Dat is Pinksteren. Uitgieten van de geest.
Maar wat is die geest? Nou, eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk te 
snappen. Jezus is er niet meer. Tien dagen vóór Pinksteren, He-
melvaartsdag, is Jezus van de aardbodem verdwenen. Als iemand 
er niet meer is, dan kun je in zijn of haar geest verdergaan. Dat 
kennen we wel. Noem maar wat. Moeder is er niet meer, maar we 
komen altijd in een bepaald weekend bij elkaar, rond haar verjaar-
dag, want dat vond ze altijd mooi om te doen, en zo gaan wij nu 
in haar geest verder. Of de oprichter van de vereniging is overle-
den, hij heeft een duidelijk stempel gezet, veel betekend, en wij 
willen als vereniging in zijn geest verdergaan. Soms kan dat wel 
eens wat wegzakken. Dan is het goed als verhalen over moeder, 
of over de oprichter van de vereniging weer verteld worden, wat 
die zei, wat die deed, dat kan je weer inspireren om in de geest 

van haar of hem verder te gaan, keuzes te maken, te blijven bij je 
uitgangspunten. “Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.” Mijn 
geest, de geest van mijn liefde, mijn grenzeloze liefde, de geest 
die in Jezus was, die geest zal ik uitgieten over al wat leeft, over 
iedereen. Dat is Pinksteren! Dat wat daar heel concreet in die ene 
persoon, in Jezus aanwezig was, giet ik nu uit over al wat leeft. 
Ieder mens mag meedoen! Wat Jezus heeft achtergelaten bij zijn 
Hemelvaart is dit ene: zijn liefde, en dat wordt uitgegoten over al 
wat leeft, zodat het kan gaan groeien en bloeien, zijn geest, zijn 
liefde!
Mensen zeggen wel eens dat Pinksteren een vaag feest is, maar 
eigenlijk is het heel concreet: die geest, die liefde binnenin jou, 
geboren uit zijn liefde, die naar buiten komt in woorden en daden, 
in zijn geest. Dat laat geen mens koud. Daar word je warm van. 
Rood. De warmte van Gods liefde die gaat stromen.

De Geest krijgen
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Pinksteren van El Greco (1541-1614)



Met de wind in de haren

Uit het 
liedboek

In de Pinksterdienst zingen we een bijzonder Pinksterlied, Lied 
697. Bijzonder omdat het qua tekst én muziek een andere sfeer 
ademt dan de meeste andere liederen voor Pinksteren. De tekst 
van Sieds Prins (voorganger van de Dominicuskerk in Amster-
dam) is gemaakt naar een oud gebed van de Lakota (inheems 
Amerikaans volk) en is oorspronkelijk gericht tot Wakan Tanka, 
de grote Geest. De Geest wordt gedankt voor alles op aarde en 
voor de Schepping.

‘Kom Schepper, Geest’ is een tekst van vijf coupletten en een 
refrein. De tekst heeft geen rijmschema en kent een vrij ritme. De 
coupletten beginnen steeds met het aanroepen van de Geest: 
‘Kom’. De Geest, die ook de titel ‘Schepper’ krijgt, wordt aange-
sproken op bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld ‘die de dag 
verlicht’. 

Na deze herinnering klinkt de lof. De Geest wordt geprezen om 
bijvoorbeeld ‘het vuur in onze ziel’. We zien zo in de coupletten 

de structuur van het klassieke gebed.
Het refrein ademt een andere sfeer. Het is een acclamatie, een 
uitroep van vertrouwen op de Geest die met ons meegaat op de 
reis naar een open land. Met de Geest aan mijn zijde, die in ieder 
couplet erbij wordt geroepen, heb ik niets te vrezen. Er klinkt een 
echo mee van de bedevaartpsalm 121: ‘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’ (Psalm 121,5-6).

De melodie van de Engelse componist en theoloog Tony Barr en 
het arrangement van Tom Löwenthal lenen de muzikale struc-
turen en klanken uit niet-westerse volksmuziek. In dit lied wordt 
door toevoeging van een prominent aanwezige slagwerkpartij 
het klankbeeld opgeroepen van een dicht bij de elementen le-
vende cultuur. Voor meer informatie en een geluidsopname van 
het lied zie www.liedboekcompendium.nl, waaraan ook boven-
staande informatie is ontleend.

Eibert Kok

1
Kom Schepper, Geest Jij,
die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
Wij loven je om
het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om
verlangen dat weerklinkt.

refrein
Met wind in de haren
en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.

2
Kom Schepper, Geest Jij,
die de nacht doorbreekt,
het schimmenuur bedwingt.
Wij loven je om
de prilheid van de morgen,
de eerste stappen van een 
kind,
wij loven je om
troost die je schenkt. 

refrein

3
Kom Schepper, Geest Jij,
die mensen aanraakt
en winterkou verdrijft.
Wij loven je om

rivieren die stromen,
een zalm die opspringt,
wij loven je om
adem die je brengt. 

refrein

4
Kom Schepper, Geest Jij,
die ons roept te gaan
en in beweging zet.
Wij loven je om
de dieren op het veld,
een nachtegaal die zingt,
wij loven je om
vrijheid die verbindt. 

refrein

5
Kom Schepper, Geest Jij,
die wonden heelt,
kom in ons bestaan.
Wij loven je om
de wind die waait,
de trom die klinkt,
wij loven je om
vrede die verstilt. 

refrein
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Luncht u vaak of altijd alleen, maar vindt u lunchen met een ge-
sprek leuk? Gezellig met bekenden of vreemden, voor een nieuw 
of hernieuwd contact!
Dit alles kan gratis op woensdag 8 juni a.s. tussen 12.00 en 14.00 
uur in de Sint-Catharijnekerk.
De Diaconie van de Protestantse gemeente te Brielle organiseert 
graag deze lunch voor u!
De zomerlunch is gratis maar wij vragen u vanaf 16 mei een kaart 
af te halen bij de Sint-Catharijnekerk of via de telefoon: 0181-
663746 of 06-53153293 of aanmelden via: 
info@protestantsegemeentebrielle.nl

U kunt de informatie nalezen op de website van de kerk
www.protestantsegemeentebrielle.nl

Zomerlunch voor alleenstaanden en alleengaanden



Kerkkronkel 
Theun Klein

In onze tijd moet je niet te lang zeuren over verdriet. Een rouw-
proces mag een jaar duren en dan is het weer tijd om aan te 
pakken. Tijd voor het oude normaal.

Maar je weet dat het nooit meer normaal wordt. Dus bijt je maar 
op je tong  en zeg je er niets van. De mensen om je heen zijn 
druk met hun eigen leven, hun eigen gezin, hun eigen werk. 
Net als de discipelen in de nacht van de gevangenneming. 
‘Slaap maar’, zei Jezus toen. ‘Rust maar uit’, zei Hij, die altijd een 
volkomen mededogen met de verdrietigsten, ongelukkigsten 
en vereenzaamden  toonde. Dat haalden zijn discipelen niet en 
wij dus ook bij lange na niet.  Een glimpje misschien. Kan dat 
troostend zijn?

Nonnen zijn niet ijdel. Althans horen dat niet te zijn. Toch wint 
soms nieuwsgierigheid het van de voorschriften. Daarvoor is 
er een devote oplossing: de nonnenspiegel. Een spiegel die als 
je erin kijkt de afbeelding van een heilige laat zien. Erom heen 
kunstig gegraveerde bloemmotieven. En daartussen enkele 
stukjes onbewerkt spiegelglas, zodat de nieuwsgierige non 
een glimp van het eigen uiterlijk kan opvangen. Een korte flits, 
maar genoeg om vooruit te kunnen. Zoals een klein gebaar, een 
kaartje met de Pinksteren of een hand op je schouder, je weer 
vooruit helpt. Je laat weten dat je er niet alleen voor staat. Of 
zo’n verhaal als ‘De stervende koning’, dat ik ontleen aan acteur, 
cabaretier en voorganger Jos Brink (1942-2007).

‘De jonge koning was doodziek. En zijn volk wist dat hij sterven-
de was. ’s Konings moeder was ten einde raad want zij hield heel 
veel van haar zoon. En toen bedacht de jonge vorst iets wat haar, 
na zijn dood, zou kunnen troosten. Hij ontbood zijn opperraads-
heer - ja het is een verhaal van lang geleden - en vaardigde een 
decreet uit. Een jaar na zijn overlijden moest er een groot gast-
maal worden aangericht voor alle mensen in het land die nog 
nooit een groot verdriet hadden gehad. De raadsheer beloofde 
het uit te voeren.
De koning stierf. Konings moeder was verscheurd van smart. 
Maar de voorbereidingen voor de grootse maaltijd begonnen 
meteen. Men had weliswaar nog een jaar de tijd, maar er moest 
rekening gehouden worden met veel gasten. Toen het jaar 
voorbij was, ijlden boden door het hele land om de mensen uit 
te nodigen.

Op de avond van het diner stonden koks en lakeien en lange 
gedekte tafels klaar. Maar het bleef stil. Er kwam helemaal nie-
mand! Want er was niemand in het koninkrijk die nog nooit een 
groot verdriet te verwerken had verkregen. En gek, dat troostte 
de moeder. Had haar zoon dat geweten? En was er bij haar een 
plotseling besef dat zij deel uitmaakte van dat hele grote leger 
van lijdenden?

Al is verdriet een strikt persoonlijke zaak, je bent er niet uniek in. 
En je kunt het van de ander niet invoelen, maar er wel weet van 
hebben. Zoals wij weet hebben van het leed in Oekraïne.  Of het 
leed van al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog tot in 

de huidige generatie, waar we deze maand uitvoerig bij stilstaan. 
Weet hebben ook van de uitzichtloosheid van de minst draag-
krachtigen  in onze tijd die elke dag weer onmogelijke keuzes 
moeten maken.

Een glimp als in een nonnenspiegel, kan dan soms genoeg zijn  
om een ander vooruit te helpen.

Nonnenspiegel
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Van de 
diaconie

Dank
De diaconie is blij met de royale inzame-
ling voor diverse doelen, aan de uitgang 
van de Eredienst en ook voor uw over-
making per bank, hiervoor onze hartelijke 
dank. 

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

Algemeen en nood 
Zondagen 26 mei en 19 juni
Deze zondagen wordt gecollecteerd voor 
de algemene doelen en bijzondere (nood)
acties waarbij de hulp van uw Diaconaat 
wordt gevraagd. 

KiA* Missionair werk 
22 mei
Kenmerkend voor pioniersplekken van 
de Protestantse Kerk in Nederland is dat 
zij aansluiting zoeken bij de leefwereld 
van de bezoekers door het evangelie te 
delen op een manier die bij hen past. 
Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het 
Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij 
de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle 
ruimte voor gezelligheid, leuke activitei-
ten en goede gesprekken. De Protestant-
se Kerk ondersteunt het werk van deze 
nieuwe vormen van kerk zijn door heel 
Nederland. 

KiA Jongeren Diaconaat 
29 mei
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor 
volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 
jongerenorganisatie van de Protestantse 
Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvor-
men ontwikkeld waarmee jongeren 
kunnen kennismaken met diaconaat. De 
ervaringen zijn erg positief. Jongeren 
ontdekken samen met hun jeugdleider 
en een diaken op welke manieren ze van 
betekenis kunnen zijn voor de mensen 
om hen heen en hoe dat ook hun eigen 
leven verrijkt. Het programma stimuleert 
hen ook om diaconaal actief te blijven. 
 

KiA Pinkstercollecte Zuid Afrika 
5 juni
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse 

provincie KwaZulu-Natal leven al genera-
ties lang in armoede. Ze geloven niet dat 
hun leven ooit zal verbeteren. Een christe-
lijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt 
deze mentaliteit door boerenfamilies te 
laten samenwerken. De organisatie inspi-
reert hen met Bijbelverhalen en leert hun 
hoe ze met betere landbouwmethoden 
de voedselopbrengst kunnen verhogen. In 
het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ 
investeert de organisatie juist ook in kin-
deren zodat er een structurele verbetering 
van de leefomstandigheden optreedt. Wat 
betekent dit project voor Xolile en haar 
oma? Xolile is 13 jaar en woont samen 
met haar broers en zussen bij haar oma. 
Haar oma brengt veel tijd door in haar 
tuin en verbouwt en kweekt daar groente 
en fruit. Ook repareert ze kleding voor 
extra inkomsten. Xolile helpt haar oma 
door de tuin te besproeien en door de 
herstelde kleding naar de eigenaren terug 
te brengen. Xoliles oma is enthousiast 
over de training die ze heeft gekregen, 
haar bedrijfje bloeit als nooit tevoren. “Ik 
heb geen geldzorgen meer en kan goed 
voor mijn kleinkinderen zorgen. Ik geniet 
ervan om te zien hoe gezond en blij ze 
zijn”, zegt ze. 

KiA Wereld Diaconaat India 
12 juni 
In India worden duizenden kasteloze 
Dalit-kinderen achtergesteld en buitenge-
sloten. De schooluitval is hierdoor hoog. 
Samen met een Indiase partnerorganisa-
tie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem doorbre-
ken. De organisatie biedt kinderen voor 
en na schooltijd huiswerkbegeleiding, 
muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen 
ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. De organisatie besteedt 
ook veel aandacht aan het verbeteren van 
de thuissituatie en het gezinsinkomen 
om zo samen met kinderen en ouders de 
armoede te doorbreken. 

KiA Binnenlands Diaconaat 
26 juni
Nederland telt zo’n 30.000 migranten 
zonder verblijfsvergunning. Velen van hen 
zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na 
een mislukte asielprocedure in Neder-
land, bijvoorbeeld omdat het land van 
herkomst hen niet accepteert. Ongedo-
cumenteerden hebben weinig rechten en 
er is altijd de angst op uitzetting. Diverse 

kerkelijke initiatieven, zoals de Wereld-
huizen in Amsterdam en Den Haag, de 
Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in 
Utrecht helpen met advies en dagbeste-
ding en stimuleren zo de veerkracht van 
deze mensen. 

Diaconaal inloophuis / 
Diaconaal werker 

Het werk van de sollicitatiecommissie 
(ds. Eibert Kok, Herman Bloemhof, Marion 
Groeneveld-Prins, Jeanette van Dal-
sem-De Bruin, Cees Osseweijer en Willem 
Chr. Meyboom) is gevorderd tot het 
plaatsen van de advertentie op de gebrui-
kelijke plaats, de website van onze kerk. In 
samenwerking met - en door advies van 
het Landelijk centrum van de Protestantse 
Kerk in Nederland is een juiste advertentie 
opgesteld. De commissie wacht nu de 
reactie van kandidaten in vertrouwen af. 

Verantwoording diaconale collecten 
en giften over het 1e kwartaal 2022 

Collecten voor eigen werk  € 771,89 
Stichting ONG Education  95,00 
Stichting ONG Education 
(aanvulling door diaconie)  105,00 
Missionair werk  245,20
KiA Noodhulp Nepal  148,35 
KiA Noodhulp Nepal 
(aanvulling door diaconie)  51,65 
Werelddiaconaat Oeganda  331,77 
KiA Noodhulp Oost-Afrika  913,39 
KiA Voorjaarszending  246,38 
KiA Noodhulp Oekraïne  2.091,15 
40-dagentijd KiA WD Indonesië  157,06 
40-dagentijd KiA WD Indonesië 
(aanvulling door diaconie) 42,94 
40-dagentijd Missionair werk  174,28 
40-dagentijd Missionair werk 
(aanvulling door diaconie)  25,72 
KND-project  15,00 
Giften 665,00 
Totaal  € 6.079,78 

Hartelijk dank aan een ieder voor de 
giften die de Diaconie in het 1e kwartaal 
2022 mocht ontvangen. Doordat er in 
het 1e kwartaal nog kerkdiensten hebben 
plaatsgevonden met aanwezigheid van 
een beperkt aantal gemeenteleden heeft 
de Diaconie besloten om de ontvangen 
collectegelden aan te vullen tot een 
bedrag van 200 euro zodat dit in lijn ligt 
met wat vorig jaar gebruikelijk was qua 
ontvangsten.
* Kerk in Actie



De vastentijd zit erop. Pasen is geweest. Het was een mooie weg 
er naar toe.
De eerste keer weer na twee jaar van ieder voor zich thuis 
vieren, mochten de vastenmaaltijden, of mooier omschreven 

soberheidsmaaltijden, weer plaatsvinden. Maaltijden van soep 
en brood. Samen eten. Verbinding zoeken met elkaar, door 
onder andere te lezen uit de bijbel en met elkaar te zingen onder 
begeleiding van Willem Christian Meyboom. Mooie verhalen van 
Bram Poldervaart, Eibert Kok en Bartholde van der Loos. 
En zo is er een prachtig bedrag voor het project Educatie Sene-
gal, van Bram Poldervaart, bijeengebracht tijdens de maaltijden 
en de giften in de kerken. Het werkelijke bedrag houden wij 
nog even geheim, totdat we de cheque hebben overhandigd 
aan Bram. Een tipje van de sluier… Het is een 1 met nog 3 cijfers 
erachter. In de volgende editie zullen we het werkelijke bedrag 
bekend maken. 
Volgend jaar mogen we weer gebruik maken van het kerkge-
bouw van de Vrijzinnige gemeente Brielle, daar zijn we erg blij 
mee. Zien we jou dan ook (weer)?

Oecumenische werkgroep Brielle,
Aryanna Herscheid, Hennie Deur, Irma Geurink en Janie Klerk

Op pagina 15 wordt de jaarrekening 2021 
van onze PGB gepresenteerd. Daarin kunt 
u zien dat de PGB 2021 heeft afgesloten 
met een aanzienlijk tekort. Legt u dit te-
kort naast de financiële reserve van onze 
kerk dan is de conclusie duidelijk dat wij 
dit als PGB nog slechts een beperkt aantal 
jaren kunnen volhouden.
Een van de zaken die voor de kerk extra 
jaarlijkse uitgaven met zich meebrengt is 
het onderhoud van onze ruim 550 jaar 
oude kerk. Voor alle helderheid, de toren 
is het eigendom van de gemeente Brielle, 
maar de kerk is het volledig eigendom 
van de PGB. Dat brengt de verplichting 
tot onderhoud met zich mee. Een ver-
plichting die boven onze mogelijkheden 
uitgaat. 
De PGB kan het zich niet veroorloven om 
naar oplossingen voor de financiën te 
zoeken op het moment dat de financi-
ele bodem van de kas is bereikt. Nu een 
mogelijke oplossing creëren is noodzake-
lijk.  In samenwerking met de gemeente 
Brielle is daarom de SBBD opgericht. 
Deze stichting heeft een enkelvoudige 
doelstelling: gelden genereren voor het 

onderhoud van de kerk door de kerk te 
verhuren aan instellingen, bedrijven, or-
ganisaties voor vergaderingen, recepties, 
bijeenkomsten, etc. op die dagen dat de 
PGB haar niet in gebruik heeft. Hiertoe is 
het bestuur van de stichting ook bemenst 
met leden met een breed netwerk in 
industrie, bedrijfsleven, middenstand, 
bestuurlijke organisaties. Het bestuur 
van de SBBD doet deze activiteit volledig 
op “pro deo” basis, d.w.z. de verhuurop-

brengsten komen volledig ten goede aan 
het onderhoud van de kerk. Het bestuur 
van de SBBD heeft voor haar doelstelling 
een event-manager in dienst genomen, 
Miriam Hijbeek. De gemeente Brielle heeft 
vervolgens de kosten van Miriam Hijbeek 
voor de komende vier jaar voor haar reke-
ning genomen.

In de overeenkomst tussen de SBBD 
en de PGB zijn duidelijke voorwaarden 
vastgelegd die garanderen dat de verhuur 
niet kan conflicteren met de identiteit van 
de kerk. Daarnaast ook dat de kerkelijke 
activiteiten altijd door kunnen gaan.  
De PGB blijft in deze constructie voor 
de volle 100 procent eigenaar van de 
Sint-Catharijnekerk. Tijdens het gemeen-
teberaad op zondag 19 juni kom ik terug 
op dit onderwerp. Voor u de mogelijkheid 
om verhelderende vragen te stellen.
Als kerkenraad PGB en als PGB zijn wij 
erg blij met deze oplossing en met de 
stichting die geheel belangeloos zich gaat 
inzetten voor het onderhoud van onze 
mooie Sint-Catharijnekerk.

Wim Littooij

Vastenproject voor educatie in Senegal

Stichting Behoud Brielse Dom (SBBD)
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Van de 
kerkenraad

Gemeenteberaad
De kerkenraad heeft besloten om een 
gemeenteberaad te organiseren aanslui-
tend aan de kerkdienst op zondag 19 juni 
om een aantal zaken met de gemeente te 
bespreken.

Hiernaast vindt u een aparte uitnodiging 
voor dit gemeenteberaad.

Organisatieaanpassing kerkenraad
De resultaten van de laatste dag dat de 
kerkenraad onder leiding van extern 
begeleider mevrouw Lydia Roosendaal 
bij elkaar was, worden door een aantal 
kerkenraadsleden verder uitgewerkt.
Dat wil zeggen dat voor het College van 
Kerkrentmeesters, het College van 
Diakenen, de Werkgroep Pastoraat, de 
Werkgroep Jeugd, en de Werkgroep 
Eredienst wordt gespecificeerd voor 
welke taakgebieden zij verantwoordelijk 
zijn. Vervolgens worden de taken on-
dergebracht bij een aantal taakgroepen 
en worden deze groepen bemenst met 
taakdragers.
De betrokken kerkenraadsleden zullen 
hun producten presenteren op de kerken-
raadsvergadering van 19 mei.
Na deze kerkenraadsvergadering is de 
volgende stap in het reorganisatieproces 
een vervolgsessie met extern begeleider 
Lydia Roosendaal.

Stiltekapel
De kerkenraad heeft een bericht ontvan-
gen van een gemeentelid, dat haar zorgen 
uit over de ontoegankelijkheid van de 
Stiltekapel voor bezoekers tijdens activi-
teiten in onze kerk, onder andere door het 
gebruik van de kapel als opslagruimte.
De kerkenraad deelt deze zorg en zal in 
overleg treden met de Stichting Behoud 
Brielse Dom, de organisator van evene-
menten in de kerk, om het oneigenlijke 
gebruik van de Stiltekapel in de toekomst 
te voorkomen.
‘Kerk naar buiten’ is een thema uit het 
beleidsplan van onze gemeente.
Ds. Eibert Kok zal ons in het kader van dit 
thema informeren over de voortgang van 
zijn nascholingstraject ‘Kerk naar buiten’.
Het gemeenteberaad is ook te beluisteren 
en te bekijken via www.kerkomroep.nl.

Uitnodiging
gemeenteberaad

In de Catharijnekerk kunnen we gebruik maken van een beamer, 
maar de mogelijkheden daarvan zijn beperkt. Daar komt binnen-
kort verbetering in! Er worden twee grote monitoren (tv-scher-
men) aangeschaft. Die krijgen geen vaste plek in de kerk maar 
komen op verrijdbare plateaus te staan zodat ze op elke plaats 
in de kerk gebruikt kunnen worden. Ook tijdens de kerkdiensten 
kunnen we dan gebruik maken van deze monitoren. 
De commissie eredienst heeft begin dit jaar een praatpapier 
gemaakt voor de kerkenraad over de wenselijkheid en het 
gebruik van monitoren in kerkdiensten. Dat is besproken in de 
kerkenraad en de kerkenraad vindt het een goed plan om die 
monitoren te gebruiken ten dienste van de liturgie. De diaconie 
wil financieel bijdragen. De kerkrentmeesters hebben advies 
gevraagd en twee monitoren besteld. Die monitoren geven 
de mogelijkheid om tijdens de kerkdiensten liederen, teksten 
en afbeeldingen te laten zien. Liederen hoeven dan niet meer 
afgedrukt te worden op papier. De preek kan verrijkt worden met 
afbeeldingen. Eventueel kunnen videobeelden vertoond worden.
Om tijdens kerkdiensten optimaal gebruik te kunnen maken 
van de monitoren zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers 
die ons daarbij willen helpen. Voorafgaand aan de zondag moet 

de presentatie in orde gemaakt worden en op zondagmorgen 
tijdens de kerkdienst moet de presentatie bediend worden. 
Voor meer informatie kun je terecht bij Eibert Kok. In zijn vorige 
standplaats Naaldwijk heeft hij veel ervaring opgedaan met het 
gebruik van beeld in kerkdiensten. Neem gerust contact met 
hem op.

De kerkenraad nodigt u uit voor een 
gemeenteberaad op zondag 19 juni 
aansluitend aan de kerkdienst in de 
Sint-Catharijnekerk.
Op de agenda staan in ieder geval 
onderstaande onderwerpen.

Organisatieaanpassing 
van de kerkenraad

De voortgang van het proces waarin 
de kerkenraad, met externe begelei-
ding, op weg is naar een situatie met 
minder ambtsdragers en een grotere 
inbreng van gemeenteleden. 

Stichting Behoud Brielse Dom
Doelstelling van deze stichting en de 
gemaakte afspraken tussen onze ge-
meente en de stichting.

Kerk naar buiten
‘Kerk naar buiten’ is een thema uit het 
beleidsplan van onze gemeente.
Ds. Eibert Kok zal ons in het kader van 
dit thema informeren over de voort-
gang van zijn nascholingstraject ‘Kerk 
naar buiten’.

Het gemeenteberaad is ook te 
beluisteren en te bekijken via 
www.kerkomroep.nl.

Hulp gevraagd voor monitoren

Tijdens de opening van het herdenkingsjaar stonden in de kerk 
ook verrijdbare monitoren opgesteld.
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Kam-orgel
De kas(t) van ons Kam-orgel vertoonde na meer dan tien jaren 
orgelgebruik beschadigingen. Deze zijn door de gespecialiseerde 
restauratieschilder bijgewerkt.
Het geheel ziet er nu weer fraai uit.
De kosten van de restauratie werden deels betaald uit de 
opbrengst van de verkoopdag, vorig najaar, van de dames van 
Crea-doe.

Normaal ...
De stoelen in de kerk in de gewone opstelling, gebruik van de 
collectezakken tijdens en na de kerkdiensten, de mogelijkheid 
om elkaar na de dienst te ontmoeten bij koffie of thee:  punten 
waarop wij in de kerk sedert enkele weken weer terug bij nor-
maal zijn ...  En nu maar hopen dat die situatie zo mag blijven.

Schoonmaak
Vorige maand hebben Leen van Geest en Ad van Wingerden de 
goten van de kerk een grote schoonmaakbeurt gegeven. Daarbij 
werd al het blad verwijderd. De goten zien er weer spic en span 
uit. Leen en Ad: hartelijk dank voor jullie werk!

Stiltekapel
In de zuidbeuk van de kerk, naast de plek waar een kaarsje kan 
worden opgestoken, is de stiltekapel te vinden. Iedereen - ge-
meentelid en bezoeker - kan daar binnen lopen. Om te bidden of 
te bezinnen. Om de bloemschikking daar te bekijken. Of zomaar 
om de stilte te zoeken en tot rust te komen.
We gaan de aanwezigheid en de functie van de stiltekapel meer 
onder de aandacht brengen.   

Doe open de poort
Het was dit jaar meer dan ouderwets druk rondom 1 april. Onder 
de noemer van ‘Doe open de poort’ waren er tal van activiteiten 
in de straten van de binnenstad en op het plein bij de toren het 
gieten van een luidklok. In de kerk was er het Shantyconcours.  
Het liep storm, maar Ger, Adri en Jeannet, Kees en Janie, Ronald 
en Grace zorgden voor een gastvrij onthaal voor al die bezoe-
kers. Stonden klaar met soep en brood, koffie en appeltaart. 
Dat werd een groot succes. Maar liefst 2.334,10 euro werd er 
verdiend.
Chapeau!

Toeristenbezoek
Dankzij de gewaardeerde inzet van vele vrijwilligers kon eind vo-
rige maand het toeristenbezoek in de kerk weer van start gaan.
Na ingrijpende herstelwerkzaamheden aan onze Sint-Catharij-
netoren, kan deze gelukkig weer worden beklommen.
Wij hopen op een fijn toeristenseizoen met elkaar. En op een 
mooi resultaat voor de kerk.

Solidariteitskas
Binnenkort wordt u benaderd voor de actie ‘Solidariteitskas’.  
Vanwege het teruglopen van onze inkomsten willen wij u ook dit 
jaar vragen om ten behoeve van de Solidariteitskas meer dan 10 
euro te betalen.
5 euro van uw bijdrage dragen wij af aan de Protestantse kerk in 
Nederland. Deze gebruikt dat geld onder meer voor financiële 
steun (renteloze geldleningen) aan kerkelijke gemeenten die in 
betalingsproblemen dreigen te raken maar wel toekomst heb-
ben. En voor vernieuwing binnen kerkelijke gemeenten.
Het overige deel van uw bijdrage besteden wij aan (extra) kosten 
van en rondom onze erediensten.

Gift(en)
In de afgelopen periode ontvingen wij een anonieme gift van 20 
euro voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Van de 
kerkrentmeesters



Met als doel vastgeroeste denkpatronen, verbeeldingen en hou-
dingen te veranderen, reist deze tentoonstelling over de rol van 
kerken bij het slavernijverleden langs kerkelijke gemeenten. In 
juni zal de tentoonstelling in de Sint-Catharijnekerk te zien zijn.
De tentoonstelling is een initiatief van de werkgroep ‘heilzame 
verwerking van het slavernijverleden’ in samenwerking met de 
Protestantse Theologische Universiteit (PThU). 

Reizende tentoonstelling
Bij de opening van de tentoonstelling op de eerste locatie gaf 
ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode, aan blij te 
zijn met deze tentoonstelling. “Het is van groot belang om ons 
verleden eerlijk onder ogen te zien. Te lang is voorbijgeleefd aan 
deze donkere geschiedenis, als iets van ooit en van toen. Maar 
nog steeds zijn er allerlei vormen van slavernij in deze wereld. 
Nog steeds worden mensen tot bezit gemaakt. Daarom zijn we 
ook zo blij dat deze tentoonstelling door het land gaat reizen. Ik 
hoop dat deze in kerkelijke gemeenten leidt tot bewustwording 
van en gesprek over het verleden, en aan vormen van heling en 
werkelijke ontmoeting.”

Slavernijverleden bespreekbaar maken
De tentoonstelling is onderdeel van een serie activiteiten die 
de werkgroep ‘heilzame verwerking van het slavernijverleden’ 
organiseert. De werkgroep, een initiatief van onder meer de 
Lutherse Kerk in Amsterdam en inmiddels ook andere Amster-
damse protestantse gemeenten, wil het thema slavernijverleden 
bespreekbaar maken in kerkelijke gemeenten, en vervolgens 
zoeken naar een ‘heilzame verwerking’ ervan. Een ander doel 
van de werkgroep, lobbyen voor academisch onderzoek naar de 

betrokkenheid van (protestantse) kerken bij het koloniale verle-
den, is inmiddels bereikt. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door 
de PThU en de VU, in samenwerking met de Protestantse Kerk.
De tentoonstelling is vormgegeven door Vincent van Velsen. 
Van Velsen is kunsthistoricus, onderzoeker en curator met een 
achtergrond in kunst -en architectuurgeschiedenis. Van Velsen 
was ook de curator van de tentoonstelling ‘kerken en slavernij’ in 
het Luther Museum Amsterdam.

Opening
De tentoonstelling is vanaf begin juni tot en met 26 juni te zien 
in de Sint-Catharijnekerk. Op zondagmorgen 5 juni zal na de 
morgendienst de opening zijn.
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Slavernijverleden en kerken in Nederland

Het jaar 1572 was niet alleen het jaar van 
de bevrijding van de Spaanse overheer-
sing, die op 1 april jl. in Brielle groots 
gevierd is. Vrijheid voor de één betekende 
destijds onvrijheid voor de ander: Het 
jaar 1572 is ook het jaar van de marte-
laren van Gorcum die op 9 juli in Brielle 
wreed werden vermoord vanwege hun 
vasthouden aan het Rooms-katholieke 
geloof. Op die datum zal dit jaar weer 
stilgestaan worden bij die zwarte bladzij-
de uit de geschiedenis. Het bewijst weer 
dat die vier V’s die als een motto aan het 
herdenkingsjaar zijn meegegeven samen 
moeten gaan: Vrijheid, Verdraagzaam-
heid, Verbondenheid, Verscheidenheid.
Er zijn inmiddels eeuwen overheen ge-
gaan. Vierhonderdvijftig jaar later is veel 
historische pijn geheeld, goede verhou-
dingen zijn hersteld, hoewel de scheiding 
nooit helemaal is overwonnen. Katholie-
ken en protestanten hebben vanuit ver-
schillende posities, vaak ook gezamenlijk 
veel bijgedragen aan de ontwikkeling van 
de Nederlandse samenleving.

De herdenking van 450 jaar martelaren 

van Gorcum is de aanleiding om twee 
weken daarvóór op 26 juni een oecume-
nische activiteit te organiseren. Op zon-
dagmiddag 26 juni kan ieder die dat wil 
meedoen aan de oecumenische wande-
ling. Tijdens die wandeling gaan we met 
elkaar in gesprek over de vraag wat die 
vier V’s voor ons betekenen. We beginnen 
om 15.00 uur in de Sint-Catharijnekerk. 
Daar worden we ontvangen met koffie en 
thee en wordt de wandeling ingeleid door 
Eibert Kok, dominee van de Protestantse 
Gemeente Brielle. Hij zal in een persoon-
lijk verhaal vertellen hoe de verbonden-
heid met de Rooms-katholieke kerk in de 
loop van de jaren is gegroeid. Vervolgens 

gaan we de wandeling maken naar de 
Bedevaartskerk. We volgen daarbij de 
zogenaamde ‘Geuzen- en martelarenrou-
te’, de bezinningsroute die de Gemeente 
Brielle met het oog op dit herdenkingsjaar 
heeft gerealiseerd. De route bestaat uit in 
het wegdek aangebrachte tegels en aan 
palen bevestigde borden met citaten over 
vrijheid en verdraagzaamheid van meer 
en minder bekende wereldburgers. Aan 
de hand daarvan gaan we met elkaar in 
gesprek. 
Om 16.30 uur wordt de wandeling af-
gesloten met een oecumenische ge-
bedsviering in de Bedevaartskerk, waarin 
pastoor Jack Glas, de custos van het 
bedevaartsoord, en ds. Eibert Kok zullen 
voorgaan. Na de viering is er tenslotte 
nog gelegenheid om na te praten met 
een hapje en een drankje.

We nodigen iedereen van harte uit om 
deel te nemen aan deze oecumenische 
wandeling om zo de Vrijheid, Verdraag-
zaamheid, Verbondenheid en Verschei-
denheid te vieren en te gedenken als een 
geschenk en een opdracht.

Oecumenische wandeling door Brielle



Nadat we een jaar lang het Johannes-
evangelie als leidraad hebben gehad, 
pakken we de draad van het gewone 
driejarige rooster weer op. Maar niet voor 
lang. Want van 29 mei tot en met 19 juni  
staan de vier hoofdstukken van het boekje 
Ruth als alternatief op het rooster. Daarna 
is het Lucasevangelie weer aan de orde.

Johannes 14: 23-29. Jezus vertelt zijn 
leerlingen dat hij weggaat naar zijn Vader. 
Maar hij laat hen niet alleen achter: de hei-
lige Geest zal komen om de leerlingen te 
helpen. Daarom hoeven ze niet ongerust 
te zijn.

Toen Jezus naar de hemel ging, beloofde 
hij zijn leerlingen dat er iets zou gaan ge-
beuren: de heilige Geest zou komen. Wat 
dat precies betekende, wisten de leerlin-
gen niet. Maar ze wisten wel dat het iets 
heel bijzonders zou zijn. Daarom kunnen 
wij vandaag beginnen met aftellen. Over 
tien dagen, als het Pinksteren is, begint er 
iets nieuws. Lucas 24: 49-53 en Handelin-
gen 1: 1-11 zijn de Bijbelgedeeltes die van 
de Hemelvaart verhalen.

Vanaf deze zondag begint de lezing van 
het boekje Ruth met Hoofdstuk 1. Een 
familie verhuist van Juda naar Moab. De 
zoons trouwen daar met Moabitische 
vrouwen. Later sterven de vader en de 
beide zoons. De vrouw, Noömi, gaat terug 
naar Betlehem. Haar schoondochter Ruth 

Mei
19 Kerkenraad, Sjoel - 19.45 uur

Juni
5  Opening tentoonstelling Slavernij-

verleden en kerken in Nederland
8 Zomerlunch, kerk, 12.00 -14.00 uur
15 Diaconale raad, Sjoel - 19.45 uur
19 Gemeenteberaad, kerk 11.30 uur
23 Kerkenraad, Sjoel - 19.45 uur
26 Oecumenische wandeling 
 15.00 uur kerk - Bedevaartskerk

De Werkgroep Eredienst, wat de officiële 
naam is, is begonnen onder leiding van 
Tineke Flim in oktober 2018.
Met o.a.  als doel gemeenteleden te 
betrekken om tijdens de eredienst de 
schriftlezing te verzorgen,
Het organiseren van een themadienst 
behoort ook tot onze activiteiten.
Zeer zeker behoort ook tot onze taak een 
grotere diversiteit in de eredienst en de 
liturgie.
De groep staat onder leiding van ds. Eibert 
Kok en bestaat uit de volgende personen:
Lineke Landman, Jeannet Posma, Kees 
Klerk, Jan Meulenman en Freek Voskamp.

Twee jaar lang konden de Plantagebewo-
ners door corona op zondagmorgen niet 
naar de kerk.
Nu kwam de vraag van de geestelijk 
verzorgers van de Plantage of het weer 
mogelijk is om mensen op zondagmor-
gen op te halen voor de kerkdienst.
Door allerlei omstandigheden moesten 
enkele trouwe lopers afhaken. Daarom 
gaan we proberen of het lukt om dit twee 
keer per maand te verzorgen.
Lenie Luijendijk en John Bos, bedankt 
voor zoveel jaren inzet voor de mede-
mensen uit de Plantage.
Natuurlijk zou het fijn zijn als er nieuwe 
mensen gevonden worden die het team 
van lopers komen versterken. Die kun-
nen zich melden of inlichtingen vragen 
bij Hennie Deur, telefoon 0181-414931 of 
w.deur1@kpnplanet.nl.

Agenda

Werkgroep
Eredienst

Bij de 
diensten
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Ruth

22 mei
6de zondag van Pasen

26 mei
Hemelvaart

besluit met haar mee te gaan.
Op deze zondag zal de doop bediend 
worden aan Boaz den Otter, zoon van 
Arjen en Sabina den Otter-Goudriaan.

Met Pinksteren wordt een bijzondere en 
feestelijk dienst. We vieren het feest van 
de heilige Geest die over de leerlingen 
van Jezus komt. In Handelingen 2 wordt 
daarover verteld. Ook klinkt het tweede 
hoofdstuk van Ruth mee. Ruth is met haar 
schoonmoeder Noömi meegegaan naar 
Betlehem. Daar gaat ze aren zoeken op 
het veld van Boaz. Zal ze welkom zijn?
De cantorij verleent haar medewerking.

Ruth 3. Noömi bedenkt een plan om Boaz 
ertoe te brengen dat hij zijn verplichtingen 
tegenover zijn familie op zich neemt zoals 
dat bij een ‘losser’ past.
Op deze zondag vieren we het Avond-
maal.

Ruth 4. Boaz trouwt met Ruth en zo zal 
deze Moabitische vrouw de overgroot-
moeder van Koning David worden.

26 juni, 2e zondag van de zomer
Lucas 9: 51-62. Jezus blijkt niet welkom 
te zijn in een Samaritaans dorp. Hij heeft 
geen plaats waar hij zijn hoofd te ruste 
kan leggen. Hem volgen roept ongemak 
op en vraagt om keuzes.

29 mei 
7de zondag van Pasen

5 juni
Pinksteren

12 juni
Trinitatis

Plantagebewoners

19 juni
1ste zondag van de zomer

26 juni
2de zondag van de zomer

De Pinksterdienst op zondagmorgen 5 juni krijgt een speciaal tintje. Met Pinksteren 
vieren we dat het verhaal van Jezus de grenzen over gaat en mensen met elkaar ver-
bindt. Mensen met verschillende talen gaan elkaar verstaan! Grenzen vallen weg als 
mensen de weg van Jezus ontdekken. Het Bijbelverhaal van Pinksteren zal in verschil-
lende talen gelezen worden. En we laten vredesduiven vliegen. Want ook de duif is 
symbool geworden voor de heilige Geest en Pinksteren is het feest van de Geest.
Misschien kunnen we - net als in de speciale dienst  begin april - in onze kleding iets 
laten zien van de thematiek. 
Dus draag iets roods. Want dat is de kleur van Pinksteren. Het mag helemaal rood zijn 
of een klein accent, of iets daartussenin. Rood is de kleur van warmte en liefde, de 
kleur van de heilige Geest!

Speciale kerkdienst: draag iets roods



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

  Collecten

zondag 22 mei Rogate Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Kerk in Actie
ds. Harry Doornbos Oostvoorne  Onderhoud

donderdag 26 mei Hemelvaartsdag Eredienst
9.30 uur liturgische kleur is wit Diaconie
ds. Eibert Kok  Onderhoud 

zondag 29 mei Exaudi Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Kerk in Actie
ds. Eibert Kok doopdienst Onderhoud

zondag 5 juni Pinksteren Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is rood Kerk in Actie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 12 juni Trinitatis Kerk in Actie
10.00 uur liturgische kleur is wit Onderhoud
ds. Eibert Kok dienst van Schrift en Tafel 

17.00 uur vesper

zondag 19 juni 1e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 26 juni 2e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
voorganger nog niet bekend  Onderhoud

zondag 3 juli 3e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie 
ds. Eibert Kok  Onderhoud

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Wie is God?

Pinksteren 
borrelt en bruist

Je kunt God niet zien. Hoe weet je dan 
wie Hij is? Een visje wil graag weten wie 
God is.
Visje woont in het midden van de 
Indische Oceaan bij prachtig koraal 
en vraagt zich dat ook af. Een pelikaan 
neemt Visje mee op reis en laat met 
voorbeelden uit de schepping zien wie 
God is. 
Een prachtige kleurrijke prentenvertel-
ling voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. 

Het Visje Dat Wilde Weten Wie God 
Is - Mellody Alberts - Jonasse (https://
dagelijksebroodkruimels.nl/webshop/
christelijke-boeken/kinderen/het-visje-
dat-wilde-weten-wie-god-is-mellody-al-
berts-jonasse/)

Palmpasen

Pasen

Allen werden vervuld van de Heilige 
Geest en begonnen op luide toon te spre-
ken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven.
Wat heb je nodig? 
• koolzuurhoudend water 
• rozijnen 
• glas

Waar de Heilige Geest gaat werken daar 
borrelt het, daar bruist het, daar ontstaat 
energie! Dat illustreert dit proefje.
Vul het glas met koolzuurhoudend water. 
Doe vervolgens de rozijnen in het water. 
Wat gebeurt er?

Met Palmpasen werden de paasstokken mooi versierd en kwamen de kinderen in 
optocht de kerk binnen.

Op Paasmorgen was het gezellig in de consistorie en vierden ook de kinderen dat 
Jezus is opgestaan.
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Ruth gaat koren oprapen
Op een dag zei Ruth tegen Noömi: ‘De boeren zijn koren aan het 
maaien. Ik wil graag naar het land gaan en koren oprapen dat na 
het maaien is blijven liggen. Ik ga alleen maar koren oprapen bij 
een boer die dat goedvindt.’ Noömi zei: ‘Dat is goed, kind, doe 
dat maar.’
Ruth ging dus naar het land. Toevallig kwam ze op het land van 
een man die familie was van Noömi en Elimelech (de overleden 
man van Noömi). Die man heette Boaz. Hij was rijk en belangrijk.

Boaz komt op het land 
Na een poosje kwam Boaz zelf vanuit Bethlehem naar het land. 
Hij groette de knechten die aan het maaien waren en zij groet-
ten hem terug.
Toen vroeg Boaz aan de knecht die de leiding had: ‘Wie is die 
jonge vrouw daar?’ ‘Dat is een buitenlandse vrouw,’ zei de 
knecht. ‘Ze is met Noömi meegekomen uit Moab. Ze verzamelt 
koren dat na het maaien blijft liggen. Ze heeft gevraagd of dat 
mocht. Vanmorgen vroeg was ze hier al en ze is de hele dag 
bezig. Ze is maar heel even gaan zitten.

Boaz en Ruth ontmoeten elkaar 
Boaz ging naar Ruth toe: ‘Luister eens,’ zei hij, ‘Je moet niet naar 
een andere boer gaan. Blijf hier op het land bij de vrouwen die 
voor mij werken. Loop maar achter hen aan. Ik zal tegen mijn 
knechten zeggen dat ze je met rust moeten laten. Let jij maar op 
het koren dat op de grond gevallen is en blijf dicht bij de andere 
vrouwen. En als je dorst hebt, kun je water halen bij de knech-
ten.’

Ruth maakte een diepe buiging en zei: ‘Waarom bent u zo goed 
voor me? U kent mij helemaal niet.’ Boaz zei: ’Ik heb veel over je 
gehoord. Ik weet hoe goed je voor Noömi geweest bent na de 
dood van je man. Je hebt je vader en je moeder en je geboorte-

Ruth ontmoet Boaz  (Ruth 2, vers 1 tot en met 13)

Uit de 
Samenleesbijbel

Wat betekent jouw naam? 
Zoek eens op internet wat jouw naam betekent: typ je naam en 
betekenis. Misschien wist je al wel wat je naam betekent, maar 
vind je de betekenis van je naam ook bij je passen? Vraag je 
ouders waarom ze jou je naam hebben gegeven. Heeft dat te 
maken met de betekenis of juist niet?

Weetjes

Zelf doen

land verlaten. En je bent met Noömi meegegaan naar mensen 
die je helemaal niet kende. De God van Israël zal je daarvoor 
belonen. Bij hem heb je hulp gezocht en hij zal je beschermen.’
Ruth zei: ‘Dank u wel. Ik werk niet eens voor u en toch bent u zo 
vriendelijk voor mij. Nu hoef ik me geen zorgen meer te maken.’

Vanaf de laatste zondag in mei tot de laatste zondag in juni lezen we in de kerk uit het Bijbelboek Ruth. Het Bijbelboek Ruth 
leest net als een ouderwets sprookje. Het gaat over de terugkeer van Ruth en haar schoonmoeder Noömi naar Juda (deel van 
Israël) nadat de hongersnood voorbij is.
In de synagoge wordt het boek Ruth voorgelezen op Sjavoeot, het Wekenfeest. Op dit feest vieren de Joden dat ze de wetten 
(de Tora) van God hebben gekregen. Sjavoeot wordt zeven weken na het Joodse Paasfeest gevierd net als wij 50 dagen (zeven 
weken plus één dag) na Pasen Pinksteren vieren. Maar wel met een heel andere betekenis …

Namen
Veel namen hebben een betekenis. In de Bijbel is de betekenis 
van een naam vaak erg belangrijk. De naam Noömi betekent 
de gelukkige. Maar Noömi wil een nieuwe naam. Ze wil Mara 
heten. Dat betekent de ongelukkige. Die nieuwe naam vindt ze 
beter bij zichzelf passen omdat ze door de hongersnood haar 
man en zonen is verloren.

Doop
Zondag 29 mei wordt Boaz den Otter gedoopt. Kom jij ook? 
Dan kun je de ouders vragen waarom zij voor de naam Boaz 
hebben gekozen.
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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
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Het resultaat over 2021 is veel beter dan 
begroot: de begroting 2021 liet een ne-
gatieve exploitatie zien van € 119.000, de 
realisatie is bijna € 50.000 beter. Helaas is 
het resultaat nog steeds negatief:  
€ 70.500. De verwachting is dat de pro-
testantse gemeente Brielle de komende 
jaren ieder jaar geconfronteerd gaat 
worden met negatieve exploitaties en als 
gevolg hiervan aan het interen is op haar 
reserves. De stand van de vrije reserve per 
31-12-2021 bedraagt € 1.215.000.

Alle soorten opbrengsten zijn dit jaar 
duidelijk achtergebleven ten opzichte van 
het jaar 2020. Redenen hiervoor zijn nog 
steeds de situatie rondom COVID 19: nog 
steeds konden er relatief weinig activitei-
ten plaatsvinden in zowel Sjoel als in de 

Catharijnekerk. Als gevolg hiervan waren 
ook bijdragen van de toeristencommissie 
en rommelmarktcommissie maar nu ook 
de collectes en de vrijwillige bijdragen 
aanmerkelijk lager dan in 2020. Daarnaast 
ontvangen we vanaf 2021 geen bijdrage 
meer van de gemeente Brielle in de vorm 
van subsidie bedoeld als bijdrage voor de 
instandhouding van de Catharijnekerk.  
Al met al zijn de bijdragen in 2021 bijna  
€ 45.000,- lager dan in 2020,

Aan de kostenkant waren een aantal 
duidelijke verschillen terug te zien t.o.v. de 
begroting. 
De afschrijvingskosten voor kerkelijke ge-
bouwen zijn € 13.000 hoger dan begroot, 
maar de kosten voor de kerkelijke gebou-
wen waren dan weer voor bijna eenzelfde 

bedrag lager dan begroot; de kosten voor 
pastoraat, lees predikant, waren dan lager 
dan begroot: in 2021 is wel onze vacature 
voor predikant ingevuld, maar niet per  
1 januari.  Uiteindelijk hebben we over 
2021 € 55.000 minder kosten gemaakt 
dan begroot.
De negatieve exploitatie wordt in minde-
ring gebracht ten laste van de algemene 
reserve .
 
Mocht u naar aanleiding van de verkorte 
jaarstukken vragen hebben dan kunt u 
altijd contact met mij opnemen. Dit kan 
per e-mail (penningmeester@protestant-
segemeentebrielle.nl ) of per telefoon 
06-1552 2810

Sonja E Timmermans
Penningmeester PGB

Verkort Overzicht
Begroting

2021
Rekening

2021
Rekening

2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

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

Resultaat verslagjaar (A+B)

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

Resultaat naar Algemene reserve (D)

36.785 28.280 50.531
- 23 45

147.790 148.508 158.139
10.000 12.345 27.337

194.575 189.156 236.053

89.450 78.414 82.904

7.000 - -

5.000 17.768 19.651
112.250 70.445 89.018

12.500 2.493 5.052
13.350 10.367 11.338
76.900 73.167 71.712

7.700 12.805 14.293
1.500 2.732 5.391

325.650 268.191 299.359

-131.075 -79.035 -63.307

15.000 13.661 810.193
-3.000 -5.146 -
12.000 8.515 810.193

-119.075 -70.520 746.886

- - -
- - -
- - -140.000
- - -
- - -140.000

-119.075 -70.520 606.886

Protestantse gemeente te Brielle
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021
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Balans
2021 2020

Activa
Onroerende zaken
Installaties en inventarissen
Debiteuren
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Geldmiddelen
Totaal

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves en -fondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

Algemene gegevens
2021 2020

Aantal belijdende leden
Aantal doopleden
Totaal aantal leden

Aantal pastorale eenheden (PE)
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE)

413.064 425.131
12.919 17.375
10.894 20.917

3.041 9.198
1.163.595 1.236.851
1.603.512 1.709.471

1.215.929 1.286.449
140.000 140.000
217.817 263.168

0 0
10.889 275
18.877 19.580

1.603.512 1.709.471

519 554
534 547

1.053 1.101

735 751
141 144
202 211

Protestantse gemeente te Brielle
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Conceptversie 04-05-2022 21:55 2

Toelichting op jaarstukken 2021

Zondagmiddag  24 april was de kerk het decor voor het barokke 
Muziek- en Theater spektakel ‘Venetia’s Air. 
Begeleid door twee muzikanten vertelden en zongen twee  
spelers het verhaal van Venetia, een schoonheid in haar tijd, de 
17de eeuw met een grote vrijheidsdrang. Maar ook haar verlies 

van schoonheid, jaloezie en haar dramatisch einde.
Een prachtige voorstelling ook al door het zonlicht dat die 
middag voor een extra dimensie zorgde. Jammer dat er zoveel 
stoelen leeg bleven …

Muziek en Theater Lukka



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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Op  pagina 6 in het kerkblad treft u mijn artikel aan over de  
Stichting Behoud Brielse Dom (SBBD).
Eén van de eerste huurders die aanklopte bij de SBBD is ge-
meente Brielle. Zij huren de kerk dit jaar voor meer dan 30 keer. 
Vrij snel daarna kwam onze event-manager Miriam Hijbeek met 
de volgende gegadigde, de Stichting Brielse Huiskamer.
Doelstelling van deze stichting is een ontmoetingsplek te creëren 
in het centrum van onze stad voor Briellenaren die behoefte 
hebben aan sociaal contact. Een huiskamer, een fijne en gezelli-
ge plek waar je naar binnen kunt lopen voor een kop koffie, een 
krant lezen aan de leestafel, een tafelspelletje of muziek luisteren 
met andere Briellenaren. De huiskamer voor iedereen, waar je 
vooral kunt verbinden en ontmoeten. De Stichting Brielse Huis-
kamer heeft gevraagd daarvoor de consistorie van onze kerk te 
mogen huren.

Hoewel de PGB het verhuren van de kerk heeft uitbesteed aan 
de SBBD hebben wij bij dit huur-verzoek wat langer stilgestaan. 
Maar gezien de doelstelling van dit initiatief, waar wij als kerk 
geheel achter kunnen staan, hebben wij de SBBD groen licht 
gegeven dit huur-verzoek te honoreren. 
De Brielse Huiskamer is IN PRINCIPE open van maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op die dagen dat de con-
sistorie in gebruik is voor de kerk, denk aan begrafenissen en 
bruiloften, of dat de consistorie nodig is voor andere huurders 
van de kerk, is er geen Brielse Huiskamer.
De consistorie heeft inmiddels een kleine transformatie on-
dergaan om het etiket ‘huiskamer’ waard te zijn. U kunt rustig 
een keer binnenstappen, op zondag of door de week, om deze 
verandering te bekijken.

Wim Littooij 

De Brielse Huiskamer in de Consistorie Kamer

Op 2 mei openden Trix van der Kluit en de kanonniers van de 
1-Aprilvereniging de Brielse Huiskamer. Een huiskamer in de 
consistoriekamer van de kerk. Voor menig kerklid is dat even 
wennen want de consistorie was min of meer de huiskamer van 
de kerk.

Een gedreven mens
Doe eens normaal, doe eens lief. Dat is de drijfveer van Ellen en 
de andere initiatiefnemers.
We leven in een tijd waarin we ons terugtrekken in het eigen 
huis. Druk met werk, sport en recreatie, geen tijd meer voor de 
medemens die niet tot je directe vriendenkring hoort.
Ellen de Vette-van Rossen heeft van huis uit meegekregen dat je 
omziet naar je medemens. 
Ze was al twee jaar bezig met de gedachte dat er een gelegen-
heid zou moeten komen waar Briellenaren zo maar binnen kun-
nen lopen als ze behoefte hebben aan een praatje of wat gezel-
ligheid. Ze ontdekte dat daar behoefte aan is door de actie die ze 
voor de Jumbo organiseerde waar ouderen opgehaald worden 
om boodschappen te doen en daarna bij een kopje koffie of thee 
een praatje met haar (en elkaar) te maken. Daaruit ontstonden 
voor Ellen waardevolle vriendschappen met ouderen. 
Er zijn mensen die elke dag voor een boodschap naar de winkel 
komen om even met iemand te kunnen praten.  Mensen die 
verdrietige dingen meemaken of op zichzelf teruggeworpen 
worden door het verlies van mensen om hen heen, hebben ge-
woon een luisterend oor nodig. Dat zijn niet alleen ouderen, het 
kan iedereen overkomen. De Brielse Huiskamer moet een plek 
worden waar iedere Briellenaar welkom is en gehoord wordt.

Activiteiten
En wat doe je in een huiskamer? Je leest de krant, drinkt een 
kopje koffie of thee met iemand, praat over wat er zoal gebeurt 
in de kleine en grote wereld om je heen, je doet een spelletje en 
vraagt hulp aan iemand die beter thuis is op internet. Het zijn zo-
maar wat voorbeelden uit een eindeloze hoeveelheid mogelijk-
heden die Ellen voor zich ziet. Ze denkt ook aan samenwerking 
met Vluchtelingenwerk. Mensen kunnen geholpen worden met 
inburgeren of de taal leren.
Dan moet je dus wel zorgen dat ze niet voor een gesloten deur 

staan. Daarom is het ambitieuze plan om elke werkdag open te 
zijn van 10.00 tot 17.00 uur.
Ideeën worden werkelijkheid En toen kwam de Stichting Behoud 
Brielse Dom met de mogelijkheid om de kerk te huren zodat 
het onderhoud van de kerk niet langer op de schouders van de 
Protestantse Gemeente rust.

Subsidie
Waar vind je een betere plek om een huiskamer voor alle Brielle-
naren te creëren midden in Brielle? Gesprekken met de gemeen-
te Brielle en de Merulastichting leverden toezeggingen van sub-
sidie op zodat het financieel mogelijk werd om nu gewoon maar 
te beginnen. Er is subsidie voor het eerste half jaar en het zal dus 
van alle Briellenaren afhangen of dit mooie initiatief succesvol 
wordt en verder uitgebouwd kan worden.
De Stichting De Brielse Huiskamer werd opgericht. Daarvoor is 
een bestuur nodig. Dat is gelukt met twee 50-plussers en twee 
70-plussers. Een mix van verschillende leeftijdscategorieën. Dat 
blijkt leerzaam en verhelderend. Alle bestuursleden nemen een 
dag voor hun rekening waarop ze met een andere vrijwilliger 
gastheer of gastvrouw zijn.
We wensen de enthousiastelingen van de Stichting De Brielse 
Huiskamer veel succes!

Trudy Morgenstern

Ellen de Vette over de Brielse Huiskamer
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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 17 juni 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 30 juni. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

Hartelijk dank voor de attente bloemen-
groet ter gelegenheid van ons 40-jarig 
huwelijksjubileum.

Henk en Marja Hordijk

Hierbij wil ik onze hartelijke dank uit-
spreken voor de bloemen die wij hebben 
ontvangen bij het overlijden van mijn 
zus en Wims broer die we in een week 
tijd hebben verloren. Het geeft een warm 
gevoel te merken dat mensen met je 
meeleven. 

Wim en Tony Schram 

Gelukkig  was ik na zeven dagen weer 
thuis nadat ik op 5 maart, binnen drie 
kwartier in het Maasstad ziekenhuis be-
handeld werd voor een hartinfarct.
Wij bedanken u voor de vele bloemen en 
kaarten die wij hebben ontvangen.

Annie en Jan Tuk

Bedankt

Inleveren kopij

Doop in de Paasnacht

Bericht van de PCOB

19

Na een lange tijd van stilte hier weer een 
bericht met informatie van de Brielse 
PCOB.
Er zijn natuurlijk altijd mensen die niet 
weten wat die vier letters betekenen maar 
ze staan voor de Protestants Christelijke 
Ouderen Bond!
Het is de bedoeling dat er weer elke 
maand op dinsdag een middag voor de 
Brielse ouderen georganiseerd wordt.
Het bestuur nodigt dan een spreker of 
spreekster uit die iets vertelt over een 
actueel en interessant onderwerp.
Deze middagen worden tegenwoordig al-
tijd in de Sjoel aan de Turfkade gehouden 
en duren van 14.00 tot 16.00 uur.
De eerstkomende middag is op 24 mei 
aanstaande. 
Dan komt mevrouw Annemarie Fokker 
ons van alles vertellen over de boeken 
van schrijver W. G. van der Hulst. De heer 
van der Hulst heeft veel kinderboeken 
geschreven, dat zal u vast bekend zijn!
Op 21 juni is de heer Bertus Korver uitge-
nodigd, hij zal voor ons goochelen!
Het jaarlijkse ‘uitje’ wordt op 13 september 
gehouden, daar kunt u kunt zich nu alvast 
voor opgeven!
Waar het reisje heen gaat is nog niet 
helemaal duidelijk, maar leuk wordt het in 
elk geval! 
Hopelijk bent u nieuwsgierig geworden 
naar de activiteiten van de Brielse PCOB.
Dan hopen wij ook u spoedig in de Sjoel 
te mogen verwelkomen!

Maty van der Kooij, voorzitter, 
telefoon 0181-414503

In de Paasnacht werd Randy Muuz gedoopt.

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

pgbrielle
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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.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00
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Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

Ontwerp&Dtp IWebdesign IReclame IAdvertentie
Drukwerk IUitgeverij IMarketing&Strategie

Artwork& illustratie I Tekst& redactie I Fotografie

Nauwe Sloopje 1b
3231 BW Brielle
T 0181 417 111
info@bastionx.nl
www.bastionx.nl

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

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18


