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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Toen mijn kinderen klein waren, las ik 
hen graag voor uit het boekje ‘Rupsje 
Nooitgenoeg’ van Eric Carle. Het verhaal 
begint op zondag met een rupsje dat uit 
een eitje geboren wordt. Op maandag eet 
het rupsje zich door een appel heen, op 
dinsdag door twee peren, op woensdag 
door drie pruimen, zo op elke dag één 
stuk fruit méér, tot hij zich op zaterdag 
dwars door een stuk taart, een ijsje en 
nog acht andere snoepartikelen heen eet. 
Die avond heeft hij pijn in zijn buik. 
Loopt het verhaal van Rupsje Nooitge-
noeg goed af? In het verhaal van Eric 
Carle gelukkig wel. De dikke rups wordt 
een wonderschone vlinder.

Maar loopt het verhaal van Rupsje Nooit-
genoeg altijd goed af? Dat is de vraag die 
op me afkomt, nu de 40-dagentijd, de 
voorbereidingstijd op Pasen, weer aan-
breekt. Vanouds is dat een tijd van sober-
heid en vasten. Soms is het goed om niet 
mee te doen met de mainstream  waarin 
‘meer-meer’ het motto lijkt te zijn. Vorig 
kalenderjaar, in 2022, was het op 28 juli 
Earth Overshoot Day. Op die dag had de 
wereldbevolking al alle voedsel- en hulp-
bronnen opgebruikt die de aarde in één 
jaar kan voortbrengen. Nog geen maand 
over de helft! Toen was het jaarrantsoen 
eigenlijk op. De rest van het jaar werd er 
dus ingeteerd. Daarbij is het ook nog eens 
zo dat een minderheid van de wereldbe-
volking een groot percentage voor zijn 
rekening nam. Wij mensen lijken rupsjes 
nooitgenoeg. Kan dat goed aflopen?

Eén van de Bijbellezingen die op de As-
woensdag, de dag waarmee de 40-da-

gentijd begint, voorbijkomt, is een gedeel-
te uit het kleine boekje Joël. Het boekje 
Joël is onderdeel van de verzameling van 
de zogeheten twaalf kleine profeten, een 
verzameling die vermoedelijk in de vierde 
of derde eeuw voor Christus tot stand is 
gekomen. Wanneer het boekje geschre-
ven is, is onbekend. Volgens sommigen 
moeten we zijn optreden dateren in de 
periode vlak voor de wegvoering van 
het volk in de Babylonische ballingschap, 
ergens rond 600 voor Christus. Volgens 
anderen ligt het meer voor de hand het te 
dateren ná de Babylonische ballingschap. 
Mogelijk is het geschreven naar aanlei-
ding van een sprinkhanenplaag. Daarover 
lijkt het te gaan in het eerste hoofdstuk: 
‘Wat de ene sprinkhaan overliet, heeft 
de tweede afgeknaagd, wat de tweede 
overliet, heeft de derde afgemaaid, en 
wat na de derde overbleef, heeft de vierde 
kaalgevreten’, zo schrijft hij. ‘Word wakker!’ 
voegt hij er vervolgens aan toe.
Het kan daar letterlijk over een sprinkha-
nenplaag gaan, maar het kan ook zijn dat 
hij het gebruikt als beeld voor iets anders, 
voor een vijandelijk leger bijvoorbeeld dat 
als een zwerm sprinkhanen op het land is 
neergestreken en alles vernietigt. Ik moet 
dan denken aan wat we zien gebeuren in 
Oekraïne: verwoeste aarde. Maar ik moet 
ook denken aan alle grondstoffen van de 
aarde die we in een veel te hoog tempo 
opmaken.
De profeet roept de mensen op om hun 
levensstijl te veranderen. Er is haast bij wil 
het tij zich nog laten keren, en daarom is 
de inzet nodig van heel het volk: klein en 
groot, oud en jong, priester en leek. Als 
die inzet er is, zal de Eeuwige zeker laten 

zien ‘Er te zijn’ voor zijn mensen. Zo is 
immers zijn naam.
In dat kader klinken de woorden: ‘Nu dan 
- spreekt de HEER -, keer terug tot Mij met 
heel je hart, door te vasten … Niet je kle-
ren moet je scheuren, maar je hart.’ Het 
gaat niet om een uiterlijke verandering al-
leen, het gaat allereerst om een innerlijke 
verandering die een uiterlijke verandering 
met zich meebrengt.

Rupsjes nooitgenoeg die alles kaalvreten, 
je kunt er van alles bij denken, verder 
weg, maar ook heel dichtbij. Je kunt den-
ken aan onze consumptieve levensstijl, 
waarbij ‘meer-meer’ voor ons vaak be-
langrijker lijkt te zijn dan goed te zorgen 
voor de aarde en alles wat God ons heeft 
toevertrouwd. Ook nu lees ik soms van 
sprinkhanenplagen. De VN maakt zich 
grote zorgen over de voedseltekorten die 
ontstaan doordat sprinkhanen een groot 
deel van de gewassen opeten. Ik lees ook 
dat volgens deskundigen klimaatveran-
deringen de belangrijkste oorzaak van de 
huidige plagen zijn. En klimaatverande-
ringen hebben weer alles te maken met 
de manier waarop wij mensen leven, met 
onze levensstijl, met hoe wij omgaan met 
dat wat de schepping ons geeft. Als rups-
jes nooitgenoeg? Kan dat goed aflopen?
De boodschap van het boek Joël is dat 
dat kan, als mensen bereid zijn hun 
levensstijl te veranderen, als mensen 
bereid zijn zich opnieuw te oriënteren op 
de bron van hun leven, op God, en als ze 
vervolgens ook van harte bereid zijn om 
daaruit consequenties te trekken voor 
hun levensstijl.

Rupsje Nooitgenoeg - bij de 40-dagentijd
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Alles wat over ons geschreven is

Uit het 
liedboek

Voor het projectlied dat we in de 40-dagentijd zingen is de me-
lodie geleend van het lied ‘Alles wat over ons geschreven is’. De 
tekstdichter Willem Barnard schreef twee versies van dit lied die 
veel overeenkomsten hebben. De eerste versie voor het begin 
van de 40-dagentijd en de tweede versie voor de Palmzondag, 
bijna aan het eind van de 40-dagentijd. Frits Mehrtens compo-
neerde de prachtige melodie bij de eerste tekstversie. Toen in 
1973 het ‘Liedboek voor de kerken’ verscheen, koos de redac-
tie ervoor alleen de tweede tekstversie op te nemen, met de 
melodie die Mehrtens maakte bij de eerste tekstversie. Mehrtens 
zelf lijkt daar niet zo blij mee te zijn. Die tweede tekstversie zou 
hem nooit gebracht hebben tot deze melodie, schrijft hij. Maar 
zo is in de loop van de jaren deze melodie wel bekend en geliefd 
geworden in de kerken.
Wat maakt deze melodie bijzonder? Zoals vaker bij Mehrtens 
zijn het bepaalde woorden die het uitgangspunt vormen bij het 

schrijven van de melodie. Bij dit lied gaat het om het driemaal 
‘Gij’ in de derde strofe: ‘Gij waart met ons, Gij zult ons niet ont-
breken, Gij hogepriester in der eeuwigheid’. Mehrtens beschouw-
de het ‘Gij hogepriester’ als het belangrijkste. Bij dit woord zien 
we de melodie een hoogtepunt bereiken, niet alleen qua toon-
hoogte, maar ook in de manier waarop in de voorgaande regels 
naar dit moment wordt toegewerkt. De eerste regel heeft een 
omvang van vijf tonen. De tweede regel gaat een toontje hoger 
en een toontje lager en komt zo tot zeven tonen. De derde regel 
breidt op dezelfde manier uit en komt tot negen tonen. Aan 
het begin van de laatste regel (bij ‘Gíj hogepriester …’) komt het 
hoogtepunt met de tiende toon. Mehrtens schrijft zelf: ‘In vier 
regels te komen tot tien tonen (vanwege die tien geboden en die 
veertig slagen), - dát was mijn bijdrage tot de veertig-dagen-tijd.’
In het Liedboek van 2013 zijn beide versies opgenomen als Lied 
536 en Lied 556.

536

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;

de tien geboden en de veertig slagen,

dit hele leven dat geen leven is.

De schepping die voor ons gesloten was

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.

O zoon van David, wees met ons bewogen,

het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbre-

ken,

Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn 

leven.

Ons is een loflied in de mond gegeven,

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

556

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten 

bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die zoon van David zijt en man van smarte,

koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbre-

ken,

Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,

aan u, o Heer, ontleent het brood zijn 

leven,

ons is een lofzang in de mond gegeven,

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw naam verhogen:

heden hosanna, morgen kruisig Hem!
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De Oecumenische Werkgroep Brielle 
schenkt ook dit jaar weer aandacht aan 
de Vastenactie.

Uw steun voor de voedselbank
In tijden van crisis, waarbij er steeds meer 
mensen in financiële problemen komen, 
wordt de Voedselbank steeds belang-
rijker. Daarom heeft de Oecumenische 
werkgroep besloten om dit jaar geld op te 
halen voor de Voedselbank.
Tot en met Pasen kunt u voorin de kerk 
een bijdrage geven in een daarvoor be-
stemde doos.
Ook kunt u houdbare producten achter-
laten in een krat voor de voedselbank. 
DE-punten zijn daar ook welkom.

Vastenmaaltijd op  
woensdag 1, 15 en 29 maart

Naast de acties in de kerk verzorgt de 
Oecumenische werkgroep weer drie vas-
tenmaaltijden, met als motto ‘Vasten voor 
voedsel’. En wel op de woensdagen 1, 15 
en 29 maart, telkens van 17.45 tot circa 
19.15 uur in het kerkgebouw van Vrijzinni-
ge Gemeente, Kerkstraat Brielle.

De vastenmaaltijden zijn sobere maaltij-
den bestaande uit soep en brood
De opbrengst van de vastenmaaltijden 
zijn dus bestemd voor de Voedselbank.
Elke vastenmaaltijd zal er een spreker 
aanwezig zijn die vertelt over diens roe-
ping om, al dan niet op vrijwillige basis, 

dienstbaar te zijn voor kerk en maat-
schappij.

Intekenlijsten
U kunt zich via intekenlijsten in de kerken 
aanmelden voor een of meerdere maal-
tijden. 
Graag op de avond van de vastenmaaltijd, 
uw eigen soepkom en lepel meenemen.
Na elke maaltijd zal Aryanna met de bus 
voor uw vrijwillige bijdrage, bij de uitgang 
staan. Hartelijk welkom op de vasten-
maaltijd(en)!

Oecumenische werkgroep Brielle,
Janie Klerk, Hennie Deur, Irma Geurink 

en Aryanna Herscheid.

Doe mee met de Vastenactie



Kerkkronkel 
Theun Klein

Januari, dat is elke dag weer grijze luchten en druilerige regen. 
Maar die ene maandagmorgen, de zoveelste Blue Monday die 
maand, breekt er een zonnestraaltje door. Voor Adema geen 
geitenpaadjes meer kopt de krant op pagina drie. Dat tovert een 
glimlach tevoorschijn. Als een stuk red velvet taart die de koffie 
kleurig maakt. Geen mooier vermaak dan leedvermaak, mijmer 
ik. Een minister klimmend en klauterend over een smal kronkelig 
bergpaadje dat kan nooit goed aflopen. En dat zou juist deze 
minister moeten weten. Hij weet toch van al die mannen en 
vrouwen die al in Bijbelse tijden op geitenpaadjes uitgleden.
Een Rebecca die Jacob aanzet om vader Izak voor de gek te 
houden. Snel de buit binnen, maar daarna jarenlang in een 
vreemd land. Koning Saul dacht ook even een eigen geiten-
paadje te kunnen nemen. Zijn manschappen staan klaar voor 
een beslissende strijd tegen de Amelekieten. Het wachten is 
nog op het zoenoffer om de overwinning veilig te stellen. De 
hogepriester Samuel had beloofd hiervoor langs te komen. Maar 
Samuel komt niet opdagen. Dagenlang wachten en wachten. En 
ondertussen lopen er mannen weg.
Saul, het wachten beu en de wanhoop nabij, kiest voor een 
geitenpaadje. Hij kan toch zelf wel dat offer brengen. En dat zal 
je altijd zien, net op dat moment dat hij het hout aansteekt, komt 
Samuel eraan ... We kennen de afloop.
Of neem Gehazi. Die ziet een rijke beloning aan zijn neus 
voorbijgaan. Door die overdreven correctheid van Elia. Maar hij 
weet een geitenpadje. Daar sprint hij overheen om Naäman te 
achterhalen. En daarmee de buit binnen te halen. Maar ook hier 
is de afloop dramatisch. 
Met grote stappen snel thuis over een geitenpaadje is alleen voor 
geiten weggelegd. Mensen horen met allure de koninklijke weg 
te nemen. 

Vuilnismannen hebben dat goed begrepen. In navolging van 
deskundologen en spiritologen, noemen ze zich nu klikolo-
gen. Experts die het milieu onderhouden. En bij zo’n titel hoort 
natuurlijk een volwaardig salaris. Dat levert weer een vrolijke 
krantenkop: klikologen gaan deze week staken.  
Over logen gesproken, kent u ze nog, de piramidelogen? De 
deskundigen die aan de grote piramide van Cheops belangrijke 
momenten in verleden en toekomst van onze wereld meenden 
te kunnen aflezen. “Alle afmetingen van de piramide”, zeggen ze, 
“zijn terug te voeren op de getallen 9, 10 en 366. En zet je die 
afmetingen om in jaren en dagen, dan kom je uit bij belangrij-
ke mijlpalen in de wereldgeschiedenis. En bij wat ons wanneer 
nog te wachten staat. Als ultiem bewijs van de juistheid van hun 
inzicht wijzen de piramide-aanhangers op de afstand tussen de 
aarde en de zon. Die is precies 10 tot de macht 9 vermenigvul-
digd met de hoogte van de piramide.” 

Op het spoor gezet door piramidelogen ging Kees de Jager 
(1921-2021), de grootste sterrenkundige van Nederland ooit en 
bedenker van het woord oerknal, zijn eigen woning opmeten.  
“Ik kroop over de vloer om de afstanden te meten tot verschil-
lende markante punten. Wanneer ik een jaar gelijkstelde aan 
5 millimeter dan correspondeerde de afstand tot het eind van de 

loper in de gang 4 meter, precies met het jaar van de kroning van 
Karel de Grote in 800. De afstand tot de rand van de deur naar 
het toilet kwam overeen met het begin van de Franse Revolutie 
in 1792. Terwijl de Russische Revolutie in 1917 gemarkeerd werd 
door de afstand tot de drempel van de woonkamer. De voor- en 
achterrand van de schemerlamp markeerden exact begin en 
einde van de Tweede Wereldoorlog.”
Zou zoiets ook voor de  Sint-Catharijnekerk opgaan? Kunnen we 
de afmetingen in het gebouw omzetten in jaartallen waarop we 
grootse dingen hebben beleefd?
De toren is 57 meter. Stellen we niet 5 mm maar 5 cm gelijk 
aan een jaar dan komen we uit in het jaar 1140. Geen kerkelijke 
hoogtepunten dat jaar. De afstand tussen de pilaren is 15 meter. 
Omgezet in een jaartal geeft het jaar 300. Ook al geen bijzonder 
opvallend jaar. Dat schiet dus niet op. 
In de kerk draait het duidelijk niet om de cijfertjes. Het Woord 
staat centraal. Het woord dat ons inspireert als we het grote 
tiengebodenbord met de tien leefregels lezen. Of de Bijbelcitaten 
over bouwen, stof bewerken en handelen op de gildeborden. 
Maar ook de grafzerken houden ons met symbolen en verma-
ningen bij de les. Zoals die bijna driehonderd jaar oude grafsteen 
bij de stiltekapel:

De dood door Christus dood
gedood is en verslonden
haar prikkel is zij kwijt
haar kragt legt in haar sonden
maar Christus heeft die sonden
gedragen op het hout
gelukkig is de ziel
die dus op God vertrouwd.
Wees zonder vrees
legt af dit vlees
om het leven in te gaan
in hoop van saligh op te staan.

Blue Monday
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Van de 
diaconie

Dank
De diaconie is blij met de royale inza-
meling voor diverse doelen, tijdens de 
collecten in 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.

Zambia
26 februari
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia 
zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met 
kinderen onder de 18 als gezinshoofd. 
Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor 
deze kinderen nadat hun ouders aan aids 
waren overleden. Maar als die ook over-
lijden staan deze kinderen er alleen voor. 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert 
kerken om naar deze kinderen om te 
kijken. Kerkleiders en maatjes worden ge-
traind om hen te begeleiden en praktisch 
te ondersteunen.
Info: www.kerkinactie.nl/kinderenzambia 

Eerste zondag Veertigdagentijd 
Kijk voor meer informatie, ideeën en ma-
terialen over de 40-dagentijdcampagne 
van Kerk in Actie op www.kerkinactie.
nl/40dagentijd.  

Kerk in Palestina
5 maart
Palestijnse christenen vormen een kleine 
gemeenschap in het Heilige Land: minder 

dan twee procent van de bevolking is 
christen. Kerk in Actie steunt het werk van 
verschillende organisaties in Palestina die 
lokale gemeenten ondersteunen, zowel 
bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk.
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis 
en dat opent deuren: ze passen het toe in 
hun eigen leven en worden actiever in de 
kerk. Samen bespreken ze problemen in 
de samenleving en zoeken naar oplossin-
gen. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

Binnenlands Diaconaat 
12 maart
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen 
gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons 
niet te oordelen, maar barmhartig naar 
hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)
gevangenen, tbs-patiënten en hun familie 
een helpende hand om te werken naar 
herstel en een nieuwe begeleide plaats in 
de maatschappij.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initi-
atieven in Nederland die omzien naar 
gevangenen en hun partners en kinderen, 
hen bezoeken tijdens de detentie, maar 
ook een nieuwe kans bieden in de maat-
schappij. 

Noodhulp voor Ghana
19 maart
Noord-Ghana is een droog gebied. Het 
is moeilijk om hier rond te komen met 
landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste 

bron van inkomsten is. Veel mensen leven 
dan ook in armoede. Vrouwen proberen 
op allerlei manieren een bijdrage te leve-
ren aan het inkomen. 
Een van die manieren is het verzamelen 
en verwerken van kariténoten. De Pres-
byteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen 
om dit zo goed mogelijk te doen en de 
beste prijs voor hun noten en boter te 
krijgen.
Info: www.kerkinactie.nl/boeringhana 

Werelddiaconaat Bangladesh 
26 maart
In Bangladesh is de werkloosheid onder 
jongeren hoog. Dit komt onder meer 
doordat veel opleidingen niet aansluiten 
op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er 
bijvoorbeeld een groot tekort aan goed 
opgeleide vakmensen en worden daar-
voor jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met een lo-
kale partnerorganisatie 300 jongeren 
naar werk begeleiden. Zij zullen een 
leer-werktraject volgen en krijgen daar-
naast training in ondernemersvaardighe-
den zodat zij een eigen bedrijf kunnen
starten.

Algemeen doel
2 april
Deze zondag collecteert de diaconie voor 
een algemeen doel, dat is bestemd voor
onvoorziene hulpacties die door de dia-
conie wordt gesteund.
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Bestel de gratis Petrus 
Veertigdagenkalender

Huispaaskaars 
bestellen

De Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 
daagt je uit tot bezinning in de veertig 
dagen op weg naar Pasen.
Het thema van de kalender is dit jaar ‘Uit 
liefde voor jou - ontvangen en delen’. We 
staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal en 
zijn opdracht om steeds opnieuw brood 
en wijn met elkaar te delen. Het zet ons 
stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, 
maar ook bij de opdracht om te delen van 
wat we zelf ontvangen hebben.
In de vastentips bij elke week word je 
zowel uitgedaagd om heel concreet er-
gens van af te zien, als om bewust tijd en 
aandacht te schenken aan de mensen om 
je heen. Je kunt de kalender bestellen via
https://petrus.protestantsekerk.nl/
veertigdagentijdkalender/ Vanaf woens-
dag 22 februari kun je ook elke dag een 
bladzijde lezen op onze website 
(www.protestantsegemeentebrielle.nl).

Zoals gebruikelijk kunt u weer een huis-
paaskaars bestellen in de lengtes 25, 30, 
40 en 60 centimeter. De bestellijst ligt in 
de kerk tot en met zondag 5 maart. Hen-
nie Deur zorgt ervoor dat u de kaars voor 
Pasen in huis hebt. 
Voor de kaars in de kerk is gekozen voor 
de kaars met de letter D.
Hebt u vragen aan Hennie dan kunt u 
met haar bellen of mailen, telefoon 0181-
414931 of e-mail w.deur1@kpnplanet.nl. 

Van de 
kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 12 januari. 
In deze vergadering maakten we vooral 
afspraken over wat we in het komend half 
jaar willen oppakken.

Reorganisatie kerkenraad
Zoals we al in het vorige kerkblad schre-
ven is dat onder meer de reorganisatie 
van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat 
nu uit voorganger, voorzitter, scriba en de 
voorzitters van het College van Kerkrent-
meesters, het College van Diakenen, 
de werkgroep Pastoraat, de werkgroep 
Eredienst en de jeugdouderling.
Ook alle andere ouderlingen maken deel 
uit van de kerkenraad en kunnen altijd de 
vergaderingen bijwonen. Zij worden op 
de hoogte gehouden door de notulen. 
Daarnaast is de frequentie van verga-
deren teruggebracht tot zes keer per 
kerkseizoen. In maart komen we met de 
voltallige kerkenraad een zaterdagmorgen 
bij elkaar om terug te kijken. Bevalt de 
nieuwe aanpak, houden we wel genoeg 
grip op de kerkelijke zaak en wat kan er 
beter, staat dan op de agenda.

Nieuwe activiteiten
We willen twee nieuwe activiteiten opzet-
ten. Een ‘kliederkerk’ voor de jongsten en 
‘events’ voor jongeren tussen de dertig en 
zestig. Voor deze laatste groep is een flyer 
gemaakt die in Brielle wordt verspreid.

SBBD en SBSB
De in het januarinummer aangekondig-
de gesprekken met de Stichting Behoud 
Brielse Dom (SBBD) en de Stichting 
Behoud Synagoge Brielle (SBSB) staan ge-
pland voor eind februari en begin maart. 
Daarover meer in een volgend kerkblad.

Winterse kou
Wie op zondagmorgen rond kijkt ziet 
deze winter veel lege stoelen. Niet echt 
hartverwarmend in een koude kerk. Stoe-
len weghalen zodat we dichter bij elkaar 
gaan zitten? Welke dan? Daar denken we, 
samen met de koster over na. 
De verwarming in de grote zaal van de 
Sjoel voldoet niet. Een warmtepomp ge-
koppeld aan de huidige ketel, kan soelaas 
bieden. Daar zou in december al aan 

gewerkt worden. Maar praktische zaken 
gooiden roet in het eten. De installateur 
moest afzeggen door personeelstekort; 
ook bleken de bouwtekeningen onvind-
baar. Wordt dus vervolgd.

De toekomst van onze kerk
Door en over dit alles speelt de vraag naar 
de toekomst van onze kerkgemeenschap. 
Daarover hebben we in het beleidsplan 
2020-2024 gezegd: we zijn als kerk 
geroepen om in navolging van Jezus 
bevrijdend spreken en handelen hoorbaar 
en zichtbaar te maken in de wereld. De 
gemeente zal een vindplaats van de nieu-
we aarde zijn, een plek zijn waar mensen 
een gemeenschap vormen waarin Gods 
liefde wordt ervaren. Dus:
•  open en toegankelijk zijn, met ruimte 

voor diversiteit;
•  verantwoordelijkheid voor elkaar, ook 

buiten de Protestantse Gemeente 
Brielle;

•  omzien naar elkaar met focus op oude-
ren.

We willen ook een vierplaats zijn met een 
diversiteit in liturgie, muziek, liederen, 
preken en leesrooster. Een leerplaats waar 
we ons bezinnen op de betekenis van het 
geloof in ons dagelijks leven en een werk-
plaats: actief en zichtbaar binnen onze 
gemeenschap en daarbuiten. 

Het realiseren van onze toekomstvisie 
kost geld. Geld dat we bijeenbrengen 
door collectes, acties en de jaarlijkse 
vrijwillige bijdragen. We worden hierbij al 
een aantal jaren geconfronteerd met:
• tekorten op de exploitatie;
• hoge kosten van het kerkgebouw;
• vergrijzing en afname van het ledental;
• stijging van de kosten.

U begrijpt dat we deze problematiek niet 
alleen op een reguliere kerkenraadsver-
gadering bespreken, maar ook in extra 
kerkenraadsvergaderingen en gemeente-
bijeenkomsten. 
Die eerstvolgende vergadering van de 
kerkenraad wordt gehouden op don-
derdag 16 maart. Op de agenda onder 
andere het definitief vaststellen van de 
begroting van het College van Kerkrent-
meesters; moeten kerkelijke medewerkers 
en vrijwilligers een verklaring van goed 
gedrag hebben; het formeren van een 
taakgroep communicatie.



Thema Symbolische schikkingen Veertigdagentijd: Uit liefde voor jou
In aanloop naar Pasen, de Veertigdagen-
tijd, zullen ook dit jaar elke zondag sym-
bolische schikkingen worden gemaakt. 
‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de 
veertigdagentijd. 
Woorden die laten zien dat je voor ie-
mand van betekenis wilt zijn.

Dat het je echt om die ander te doen is. 
Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt 
doen. 
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn 
leven uit liefde voor mensen. Een plek 
die ons daar aan herinnert, is de Tafel van 
de Heer, waar we worden opgeroepen 

om te delen van wat we ontvangen. Zo 
inspireert Jezus ons tot op de dag van 
vandaag. In de Veertigdagentijd geven we 
zijn liefde door aan mensen dichtbij en 
ver weg.

De uitleg bij de symbolische schikkingen 
kunt u steeds lezen op de liturgieën en 
met foto van de schikking op onze web-
site www.protestantsegemeentebrielle.nl.

Wie komt ons helpen?
Ons clubje bloemschikkers is de laatste 
tijd wat uitgedund.
Regelmatig maken wij symbolische 
bloemschikkingen ter ondersteuning van 
de vieringen. Ze worden gemaakt naar 
aanleiding van het thema van de dienst. 
Met veel plezier zijn wij bezig met de 
voorbereiding en uitvoering ervan. 

Graag zouden wij ons team versterken 
met enthousiaste mensen. Wilt u, wil jij 
ons komen helpen? Laat het ons weten 
en bel Hilly (06-15350167) of Coby (06-
24539304)

Namens de ‘bloemenmeisjes’,
Coby van Ommeren
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Actie Kerkbalans 2023
In de afgelopen periode zijn vele vrijwilligers op weg geweest 
om de brieven voor Kerkbalans 2023 te bezorgen. En om de ant-
woordformulieren Kerkbalans 2023 bij u op te halen. Alle bezor-
gers en ophalers: hartelijk dank voor uw inzet en inspanningen.

Begroting 2023
Als bijlage bij dit kerkblad vindt u de begroting 2023 van onze 
kerkelijke gemeente. Heeft u een vraag of opmerking of wilt u de 
onverkorte versie van deze begroting ontvangen, mail dan Sonja 
Timmermans, onze penningmeester: penningmeester@protes-
tantsegemeentebrielle.nl

Rommelmarkt
De heer Jaap Stolk kwam thuis uit het ziekenhuis en zal in elk 
geval voorlopig niet actief kunnen zijn voor de rommelmarkt.
Wij wensen hem vanaf deze plaats een goed herstel toe.
Voorlopig kunt u voor het ophalen van spullen voor de rommel-
markt telefonisch contact opnemen met Dirk Wolthaus (417992) 
of Tom van der Lugt (411289).
 

Fleece dekens
Van de in de kerk aanwezige fleece dekens wordt goed gebruik 
gemaakt. Het initiatief voor die dekens kwam van onze gemeen-
teleden Jeannet Posma en Adrie de Vroome. En bij een initiatief 

bleef het niet: samen hebben zij de dekens genaaid. De gebruikte 
stof heeft de kerk niets gekost.
Vervolgens bleek vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk 
bereid om de kosten van het borduurwerk op de dekens te be-
talen. Iedereen die aan dit prachtige resultaat heeft bijgedragen: 
hartelijk dank.

Van de 
kerkrentmeesters
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Op zondagmiddag 26 februari zingt het 
vocaal ensemble Consortio Vocale uit 
Brielle samen met Capelle Sine Nomine 
uit Den Haag oude muziek uit de periode 
1500-1600 onder de titel Dulcis Memoria. 
Dit concert met deze bijzondere muziek 
vindt plaats in de Sint-Catharijnekerk 
in Brielle en begint om 15.00 uur. De 
toegang is gratis en aan het einde van het 
concert is er een giftschaal.
Het koor zingt onder leiding van André 
Vis muziek van Tomas Luis de Victoria, 
Alonso Lobo en tijdgenoten.
Van de Victoria wordt het vierstemmige 
Jesu Dulcis Memoria uitgevoerd.
De Victoria (1548-1611) werd beschouwd 
als een van de grootste Spaanse compo-
nisten van zijn tijd. Op jonge leeftijd werd 
Victoria door Filips II van Spanje naar 
Rome gestuurd om te studeren. Hij werd 
priester en trad toe tot de congregatie 
van de Oratorianen. De Victoria heeft in 
Rome bij Giovanni Pierluigi da Palestrina 
gestudeerd.

Verder zingt het koor nog werken van 
Thomas Tomkins, Robert Ramsey en 
Thomas Tallis.
Van Robert Ramsey zingt Consortio ‘How 
are the mighty fallen’ (te beluisteren via 
https://youtu.be/45nlaE_h3ZM” https://

youtu.be/45nlaE_h3ZM).
Consortio Vocale en Capella Sine Nomine 
schotelen u op zondagmiddag 26 februari 
om 15.00 uur een bijzonder concert voor. 
Laat dit niet aan uw neus voorbij gaan! 

Talenten gezocht
De Sjoel is een prachtige ruimte om leuke 
bijeenkomsten te organiseren. Dat kan 
van alles zijn, spelletjesmiddagen, bloem-
schikken, knutselen, samen koken en eten 
en muziek maken bijvoorbeeld. 
Maar het kan ook een presentatie zijn 
over een hobby, een bijzondere vakan-
tie of specifieke kennis en ervaring over 
erfenis of hypotheek. 
Daarom zijn wij op zoek naar mensen 
die een bijzonder talent hebben en deze 
graag met anderen willen delen. Doe mee 
en schrijf ons via desjoelevents@protes-
tantsegemeentebrielle.nl.

Namens de diaconie,
Jennifer Thein en Herman Bloemhof

Dulcis Memoria; oude muziek in Sint-Catharijnekerk

Boekbespreking
Eindelijk thuis werd in 2011 door de lezers 
van de krant Trouw verkozen tot ‘Het 
mooiste spirituele boek’. In het Neder-
lands werden meer dan 100.000 ex. 
verkocht en ook vandaag wordt het nog 
altijd gelezen.
In dit boek nodigt Nouwen ons uit om 
Rembrandts meesterwerk, ‘De terugkeer 
van de verloren zoon’, dat de parabel van 
de onvoorwaardelijke en bevrijdende 

liefde van de vader op onnavolgbare wijze 
afbeeldt, op een nieuwe en directe ma-
nier te begrijpen. De ontdekking van dit 
schilderij vormde voor Henri Nouwen het 
begin van een lang geestelijk avontuur. 
Het bracht hem tot een nieuw begrip van 
zijn roeping en gaf hem nieuwe kracht.
Eindelijk thuis vat een kernthema van 
Nouwens werk samen: ook een crisis kan 
vruchtbaar zijn.

Een goed verhaal
De eerstvolgende bijeenkomst van Een 
goed verhaal is op maandag 6 maart om 
20.00 uur in de Sjoel.

Henri Nouwen - 
Eindelijk thuis



‘Verander je mee?’ is het thema dat 
meegegeven is aan de 40-dagentijd door 
‘Kind op zondag’, de methode die gebruikt 
wordt door de kindernevendienst. Op 
woensdag 22 februari begint dit jaar de 
40-dagentijd met de Aswoensdag. Het 
leesrooster volgt het rooster uit de traditi-
onele lezingen van het A-jaar.

26 februari, 1e zondag in de  
40-dagentijd - Matteüs 4: 1-11

Waar zeg je nee tegen? Jezus is veertig 
dagen en nachten in de woestijn. Hij 
wordt door de duivel op de proef gesteld, 
maar geeft niet toe aan de verleidingen. 
Daarna laat de duivel hem met rust en 
komen engelen om hem te dienen.

5 maart, 2e zondag in de  
40-dagentijd - Matteüs 17: 1-9

Straal jij al een beetje? Jezus gaat met 
drie leerlingen een hoge berg op. Jezus 
gaat er anders uit zien: zijn gezicht straalt 
als de zon en zijn kleren worden wit als 
het licht. Mozes en Elia verschijnen aan 
hem en er klinkt een stem uit de hemel: 
‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind Ik 
vreugde.’

26 februari
5 maart
12 maart
19 maart
26 maart

(vrijdag 18.30 uur)
10 maart  Belia en Henk Lugtenburg
14 april Emiel van Asperen

Februari
27  Crea-Doe, 13.30-15.30 uur, Sjoel

Maart
1   Vastenmaaltijd, 17.45 uur, Vrijzinnigen 

Kerkstraat
6  Crea-Doe, 13.30-15.30 uur, Sjoel
6  Een goed verhaal, 20.00 uur, Sjoel
6  Het Kamorgrel, 20.00 uur, 

Catharijnekerk
8  Het Gesprek, 20.00 uur, Sjoel
8   Kring Leef je geloof, 19.30 uur,  

Gorcumplein 8
9   Leerhuis, 20.00 uur, Dorpskerk  

Oostvoorne
12  Vespers, 17.00 uur, Catharijnekerk
13  Crea-Doe, 13.30-15.30 uur, Sjoel
15  Vastenmaaltijd, 17.45 uur, Kerkstraat 
20  Crea-Doe, 13.30-15.30 uur, Sjoel
22   Kring Leef je geloof, 19.30 uur,  

Gorcumplein 8
29 Vastenmaaltijd, 17.45 uur, Kerkstraat
30 Leerhuis, 20.00 uur, Sjoel

Kerkdiensten Plantage

Agenda

Kindernevendienst

Bij de 
diensten
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Matteüs en Johannes
12 maart, 3e zondag in de 
40-dagentijd - Johannes 4: 5-26

Bijzondere ontmoeting. Jezus raakt in 
gesprek met een Samaritaanse vrouw. 
Hij vraagt haar om water, terwijl joden 
normaal niet met Samaritanen omgaan. 
Jezus vertelt deze vrouw over het levend 
water. Hij maakt haar duidelijk dat hij de 
Messias is, die komen zou.

19 maart, 4e zondag in de 
40-dagentijd - Johannes 9: 1-39

Open je ogen. Jezus geneest iemand die 
al vanaf zijn geboorte blind is. De omstan-
ders kunnen hun ogen niet geloven: is dat 
echt die man die blind was? Sommigen 
zeggen dat hij het niet kan zijn, maar dat 
hij er wel op lijkt. Een paar farizeeën zeg-
gen dat Jezus niet van God kan komen, 
omdat hij dit op sabbat gedaan heeft.

26 maart, 5e zondag in de 
40-dagentijd - Johannes 11: 1-44

Kom!
Lazarus, een vriend van Jezus, is gestor-
ven. Jezus gaat naar hem toe en roept 
Lazarus tevoorschijn uit het graf.

In het vorige kerkblad stond op deze plaats een stukje over het samen verder gaan van 
de twee Brielse kerkgemeenschappen van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde 
Gemeente als één kerk. Daarbij was ook een foto afgebeeld van de drie betrokken 
predikanten van dat moment op 31 januari 1993. Afgelopen zondag waren ze er weer 
toen we stilstonden bij het feit dat we al weer dertig jaar samen op weg zijn.

Oude bekenden



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

  Collecten

zondag 26 februari 1e zondag in de veertigdagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud

zondag 5 maart 2e zondag in de veertigdagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Harry Doornbos (Oostvoorne) kindernevendienst Onderhoud

zondag 12 maart 3e zondag in de veertigdagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud

17.00 uur Vespers

zondag 19 maart 4e zondag in de veertigdagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Diaconie
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud 

zondag 26 maart 5e zondag in de veertigdagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Peterjan van der Wal (Rockanje) kindernevendienst Onderhoud

zondag 2 april Palmpasen Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars PKN Kinderen en jongeren
ds. Eibert Kok kindernevendienst (aanvang 9.15 uur) Onderhoud

Let op! 
Tijdens de diensten wordt de kerk beperkt of niet verwarmd. 
Trek iets warms aan!

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Een parel in 
Gods hand

Kinderen kunnen op Palmzondag 
weer Palmpaasstokken maken

Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je 
bent een oen!
Ze trekken altijd aan m’n paardenstraat, 
ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik 
leer echt nooit!
M’n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 
‘k heb altijd pech, ik ga maar weg!
Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Ik snap alweer niks van die rare som, ik 
ben zo dom!
M’n bloes zit onder de spaghettimix, ik 
kan ook niks!
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik 
mag er zijn!
Al zegt m’n broertje steeds: “Wat stout 
ben jij”, God houdt van mij.
God houdt van mij!
Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Elly en Rikkert

Project veertigdagentijd en Pasen
Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, 
maar ook dingen waar je verdrietig, bang 
of boos van wordt. Op weg naar Pasen 
vieren we dat niet alles hoeft te blijven 
zoals het is. God maakt een nieuw begin, 
en jij mag daarin meegaan. Verander je 
mee?

Over het thema
Stel je voor: je gaat elke dag water halen 
bij een put. Dag in dag uit, steeds dezelfde 
put, steeds hetzelfde water. Maar op een 
dag gebeurt er iets. Bij diezelfde, ver-
trouwde put zit een man die jou anders 
naar het leven laat kijken. Dat gebeurt in 
het verhaal van Jezus en de Samaritaanse 
vrouw (Johannes 4:5-26), dat we op de 
derde zondag van de veertigdagentijd le-

zen. Het verhaal laat iets zien dat in deze 
hele veertigdagentijd steeds terugkomt: 
dat niet alles hoeft te blijven zoals het 
is. Dat er een nieuw begin gemaakt kan 
worden, dat een nieuwe toekomst kan 
aanbreken. Daar hoef je niet zelf voor 
te zorgen: God maakt dat nieuwe begin 
voor jou. Aan jou de keus om erin mee te 
gaan.

Verander je mee?
Het overkoepelende thema van deze 
veertigdagentijd is ‘Verander je mee?’. Al 
vanaf de eerste zondag, als we horen over 
Jezus in de woestijn, ontdekken we dat 
mensen keuzes kunnen maken. En dat 
God ons uitnodigt om te kiezen voor het 
leven.

Op zondag 2 april is het Palmzondag. 
Ook dit jaar zullen de kinderen Palmpaas-
stokken maken om vervolgens met die 
stokken de kerk in te komen. Die feestelij-
ke binnenkomst herinnert aan de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. 
Let op: deze keer begint de kinderne-
vendienst eerder dan anders. De kinder-

nevendienst begint al om 9.15 uur! Dan 
worden de Palmpaasstokken gemaakt. 
Want de intocht met de Palmpaasstokken 
zal dit keer niet aan het eind, maar aan 
het begin van de kerkdienst zijn, rond 
10.00 uur. Tijdens de kerkdienst gaan de 
kinderen opnieuw naar de kinderneven-
dienst, nu voor het Bijbelverhaal.
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Jezus reist door Samaria
Jezus trekt rond met zijn leerlingen. Er gaan veel mensen in hem 
geloven en de leerlingen van Jezus dopen de mensen. Dat horen 
de farizeeërs en ze klagen erover.
Toen Jezus dat ontdekte, ging hij weg uit Judea, terug naar Ga-
lilea. Hij moest door Samaria reizen en kwam bij de stad Sichar. 
Die stad lag dicht bij het stuk land dat Jakob ooit aan zijn zoon 
Jozef gegeven had. Bij Sichar was de Jakobsput. Jezus ging bij 
die put zitten want hij was moe van de reis ...

Jezus vraagt een vrouw om water
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan om water te halen 
uit de put. Jezus zei: “Geef me alsjeblieft iets te drinken.” De 
vrouw zei tegen hem: “Dat kunt u mij toch niet vragen! Want u 
bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw.” Joden mo-
gen namelijk niet omgaan met Samaritanen. 
Jezus zei: “Ik heb jou om water gevraagd. Maar jij weet niet wie 
ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. Want als 
je dat wel had geweten dan had je míj om water gevraagd! Dan 
had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft.” 

Het water dat leven geeft (delen uit Johannes 4)

Uit de 
Samenleesbijbel

Een bloem in het water 
Door het (symbolische) water dat Jezus geeft, krijg je het eeu-
wige leven. Soms kan het best moeilijk zijn om dat te geloven. 
Maar ook al lijkt God soms verborgen, hij is er altijd. Maak een 
bloem met in het hart een wens voor een bijzonder iemand (je 
vader, moeder, broer of zus, vriend of vriendin). Jouw wens is 
eerst verborgen maar wordt langzaam zichtbaar...
Teken een bloem op een wit vel papier en schrijf in het hart 
van de bloem een wens. Knip de bloem voorzichtig uit. Vouw 
de bloemblaadjes een voor een naar binnen (zie plaatje). Giet 
een eetlepel water op een klein bord. Leg de bloem op het wa-
ter; de blaadjes gaan open en nu kun je lezen wat erop staat!

Weetje

Zelf doen

Woensdag 22 februari is de 40-dagentijd begonnen. Die tijd wordt ook wel vastentijd genoemd. Een tijd waarin we denken 
aan het lijden van Jezus en het lijden van veel mensen op aarde. In deze weken proberen we zuinig te leven en bijvoorbeeld 
geld opzij te leggen voor mensen die het minder goed hebben dan wij. Je zou ook minder of niet kunnen snoepen of minder 
uitgebreid eten. Zonder eten kun je het wel ‘even’ volhouden maar zonder drinken niet. 

Joden en Samaritanen
De Joden en de Samaritanen hoorden ooit bij hetzelfde volk 
maar dat veranderde toen Israël uiteenviel in twee landen. 
Daarna werd een deel van het volk door de Babyloniërs als ge-
vangene weggebracht naar Babel. Er bleven wel mensen achter 
en er kwamen nieuwe mensen wonen. Daardoor veranderde 
de godsdienst. De Joden waren het niet eens met deze veran-
deringen en vonden dat de Samaritanen geen goede gelovigen 
waren.      

Het gesprek gaat verder over het leven van de vrouw en hoe je 
God kunt vereren.

God kun je overal eren
Jezus zei tegen haar: “De Samaritanen vereren God zonder hem 
te kennen. De Joden vereren God en kennen hem. Want de red-
der van de wereld komt uit het Joodse volk ...
Geloof me, er komt een nieuwe tijd. In die tijd vereren de ware 
gelovigen God niet meer op één speciale plaats. God hoort bij 
de hemelse wereld. Alleen door de heilige Geest kun je God echt 
leren kennen. En alleen dan kun je hem op de goede manier 
vereren.”
De vrouw zei: “Ik weet dat de messias, die Christus genoemd 
wordt, zal komen. Hij zal ons alles over God vertellen.” Jezus zei: 
“De messias spreekt met je. Ik ben het.”



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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Begin 1993 gingen de twee kerkgemeenschappen van de Gere-
formeerde Kerk en de Hervormde Gemeente samen verder als 
één kerk. Op 31 januari werd dat toen gevierd met een onverge-
telijke kerkdienst, die begon op twee locaties en eindigde in één 
kerk: vanaf toen echt samen op weg! 

Dat bijzondere gebeuren wilden we niet ongemerkt voorbij  
laten gaan. Dertig jaar samenzijn vierden we op zondagmor-
gen 12 februari. De Commissie Andersoortige Diensten maakte 
hiervan een feestelijke dienst en had daarvoor van alles van stal 

gehaald. De cantorij deed mee en zong naast nieuwe nummers 
enkele liederen die dertig jaar geleden ook gezongen zijn. Marco 
’t Hart was de organist. Dertig jaar geleden was hij er ook bij be-
trokken als organist. Het gelegenheidscombo dat voor het eerst 
speelde en zong op de startzondag deed ook weer mee met een 
paar nummers. 
De drie predikanten van toen, Erica Scheenstra, Kees van der 
Heiden en Ries den Dekker waren aanwezig en namen een 
bescheiden rol op zich. 
Na afloop was er koffie met wat lekkers.

30 jaar Samen op Weg
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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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Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

NIEUW

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
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Helemaal goud voor Joke en Tom van der Lugt
Vijftig jaar getrouwd. Het is net of je het 
over een ander hebt, zegt Joke. Het is 
vanzelf  gegaan en net als bij iedereen 
was er wel eens tegenslag of zorg maar 
Tom en Joke zijn vooral heel dankbaar 
voor de afgelopen vijftig jaar. In de kortste 
keren zijn we in gesprek over de kerk. Hoe 
kan het ook anders.
Allebei zijn ze dagelijks in de weer voor 
onze kerkelijke gemeente want het is 
goed om bezig te blijven. Ze waren altijd 
al als vrijwilliger in de kerk aan het werk. 

Hoe het begon in 1970
Joke werkte in de zorg voor verstandelijk 
beperkten. Ze werd geboren in Maassluis 
maar woonde vanaf haar 17e jaar intern 
in het Westerhonk in Monster.
Tom had zijn werk gevonden in de glas-
tuinbouw. Hij was lid van de GJV in Hon-
selersdijk. De jeugdverenigingen van het 
Westland voerden actie om een spring-
kussen te doneren aan het Westerhonk. 
Ze waren daar weleens te gast als er 
feestjes werden gehouden. Toen het geld 
bij elkaar gespaard was gingen ze het als 
vereniging zelf aanbieden. En zo ontdekte 
Tom tussen al die mooie jonge meiden 
zijn toekomstige bruid. Ze deden er drie 
jaar over om elkaar te leren kennen en 
trouwden op 31 januari 1973. 
Ze hadden een huis gekocht in Hon-
selersdijk. Een huis dat nog opgeknapt 
moest worden. Maar daar hadden ze 
eigenlijk geen tijd voor. Na twee jaar 
verhuisden ze daarom naar een prettiger 
huis in Naaldwijk. Daar werden in 1975 
en 1977 hun beide zoons Roel en Paul 
geboren. Joke werkte tot de kinderen 
geboren werden vijf dagen per week in 
een dagverblijf voor meervoudig gehan-
dicapte kinderen.

Heen en weer tussen 
het Westland en Brielle

Tom vond het een uitdaging om voor 
zichzelf te beginnen. Dat lukte in 1979 aan 
de Kloosterweg in Brielle. Het gezinnetje 
werd uitgebreid door de komst van José 
uit Indonesië. Tom werd diaken en ze 
voelden zich thuis in Brielle.
Maar het was net als nu een zware tijd 
voor ondernemers in de glastuinbouw. 
Zo keerden ze na vier jaar terug in het 
Westland. Tom vond er werk en Joke ging 
toen de kinderen groter waren weer aan 
het werk bij haar vroegere werkgever, het 
Westerhonk. Ze waren nog maar begin 
dertig en werden allebei gevraagd om 
ouderling te worden. Samen gingen ze op 
huisbezoek en Joke bezocht de kerken-

raadsvergaderingen.
Dat waren duidelijk andere tijden. Het 
was de bedoeling dat ze ieder jaar bij 
alle mensen in hun wijk op huisbezoek 
gingen. En die bezoeken werden dan ook 
besproken in de kerkenraadsvergaderin-
gen. Privacy was nog niet aan de orde. 

En weer naar Brielle in 1995
Tom hield zijn contacten in Brielle warm 
en kwam nog regelmatig bij Wim Door-
duin aan de Hoonaardweg. Ze ontdekten 
dat ze elkaar konden helpen door samen 

te gaan werken. Wim was druk met zijn 
werk voor de veiling en als voorzitter van 
de Diaconale raad. Tom wilde graag bij 
hem aan het werk. Ze besloten om met 
een Vennootschap Onder Firma samen 
verder te gaan. Tom reisde een paar jaar 
heen en weer maar in 1999 keerden ze 
terug naar Brielle, waar ze nu alweer 
vierentwintig jaar met veel plezier wonen 
aan de Hoogaars. Joke werkte mee op 
het bedrijf. Nadat het bedrijf verkocht was 
bleven ze tot hun pensioen werken; Joke 
in het Gasthuis en Tom bij een biologisch 
glastuinbouwbedrijf. 

Ze voelen zich thuis in de kerk en zijn 
daar allebei veel voor in de weer. Joke als 
ouderling en Tom bij de kerkrentmees-
ters. En zijn ze niet voor de kerk bezig 
dan zorgen ze voor hun kleindochters. Ze 
hebben er drie. Eén in Naaldwijk en twee 
in Brielle. Tom rijdt op maandag enkele 
deelnemers van zorgboerderij Op Aarde. 
Joke zingt in twee koren. En in de zomer 
zijn ze  regelmatig te vinden op hun zeil-
boot waarmee ze ook op vakantie gaan. 
We wensen hen nog veel mooie, maar 
vooral actieve jaren in gezondheid samen.

Trudy Morgenstern
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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

	

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 



Hierbij willen wij namens onze moeder, 
u hartelijk bedanken voor de bloemen 
die zij van de kerk en de PCOB mocht 
ontvangen voor haar 94e verjaardag. Ze 
was blij verrast. 

Heleen, Carin en Marjan, 
dochters van Annie de Waaij

Hartelijk dank voor het mooie boeket 
dat ik mocht ontvangen voor het 40 jaar 
bezorgen van de Elisabethbode.

Mary Prins-Deur 

De invloed op en door 
Johan Sebastian Bach 
Vocaal Ensemble En Chantant uit Brielle 
zingt op zaterdagavond 11 maart a.s. een 
speciaal programma getiteld ‘Bach in 
perspectief’ in de Sint-Catharijnekerk in 
Brielle. Nu geen composities van de grote 
meester zelf, maar muziek van degenen 
die hem hebben beïnvloed en die hij weer 
beïnvloed heeft.
Het concert begint om 20.00 uur en de 
entree is € 15,00 inclusief consumptiebon. 
De kerk is om 19.30 uur open.

Dit concert, dat En Chantant samen met 
barokorkest Bachfreunde geeft, is een 
integraal onderdeel van de Dag van de 
Sint-Catharijnekerk. Deze dag begint om 
10.00 uur en wordt om 17.00 uur afgeslo-
ten. 
Op de website www.enchantant.nl zal 
binnenkort de nodige informatie verschij-
nen over deze dag, evenals op de website 
van de Vrienden van de Sint-Catharijne-
kerk, www.vriendencatharijne.nl 

U zult muziek horen van influencers 
and followers, zoals Dietrich Buxtehude, 
Heinrich Schütz, Georg Phillipp Telemann, 
Johan Kuhnau, Johann Pachelbel en tel-
gen uit de uitgebreide Bachfamilie.

Kaarten voor dit concert kunnen vanaf 
25 februari worden besteld en betaald via  
www.enchantant.nl. Ze liggen dan op 11 
maart bij de kassa voor u klaar. Uiteraard 

kunnen kaarten ook aan de kerk gekocht 
worden.
Laat dit bijzondere concert niet aan uw 
neus voorbij gaan. En Chantant en de 
Bachfreunde gaan er onder leiding van 
Mirjam van den Hoek iets moois van 
maken.

Bedankt

Bach in perspectief

Inleveren kopij

19

Kopij inleveren voor 17 maart. 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 maart. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

Lieve mensen, wij danken jullie hartelijk 
voor het boeket ter gelegenheid van ons 
12,5-jarig huwelijk.

Jos en Janneke Schoemaker-
van den Enden

Heel hartelijk dank voor de bloemen uit 
de kerk en de persoonlijke berichtjes 
die ik mocht ontvangen na het overlijden 
van mijn dochter Jeanette.

Gretha Robbemond

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

Van Herfstmaaltijd
naar Late Lente Lunch

Leerhuisavond

Dit jaar organiseert de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Brielle voor de 
19e keer een maaltijd voor gemeentele-
den van 75 jaar en ouder. 
Voorheen was dat in de donkere dagen 
van de herfst en heette het Herfstmaaltijd. 
Nog langer geleden is de traditie begon-
nen onder de naam Ouderenmaaltijd. 
Nu hebben we dat moment verschoven 
naar een lunch in het late voorjaar en 
noemen we het Late Lente Lunch. We ho-
pen dan op aangenamer weer dan in het 
najaar, wat het makkelijker maakt om te 
komen en te genieten. In de komende tijd 
ontvangen alle genodigden een persoon-
lijke uitnodiging. 
De Late Lente Lunch zal worden georga-
niseerd op woensdagmiddag 10 mei. 
Na de ontvangst met een drankje en 
muziek, zorgen we voor een overheerlijke 
lunch.

Met Jona op reis: Alles andersom
De profeet Jona gaat op reis, maar precies 
de andere kant op. Jona is het boek van 
de omkering. Jona keert om, net als de 
inwoners van Ninevé en God zelf. 
Deze leerhuisavond gaan we op zoek 
naar de prachtige structuur van het boek-
je Jona. Alles andersom. 
Deze vijfde leerhuisavond is op donder-
dagavond 9 maart en wordt gehouden in 
de Dorpskerk in Oostvoorne. Inleider is 
ds. Eibert Kok. Tijd: 20.00-21.00 uur.
De laatste leerhuisavond van dit seizoen is 
op donderdagavond 30 maart. Inleider is 
dan ds. Peterjan van der Wal uit Rockanje. 
Deze laatste leerhuisavond wordt gehou-
den in de Sjoel.
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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
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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


