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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Op zondagmorgen 31 januari 1993, 
zo rond half elf moet dat gestart zijn, 
vertrokken er uit twee kerken in Brielle 
twee stoeten. In die twee kerken waren 
afzonderlijk van elkaar twee kerkdiensten 
begonnen. De Gereformeerden in het 
Gereformeerde kerkgebouw, de Hervorm-
den in het Hervormde. Maar wel twee 
kerkdiensten met precies dezelfde inhoud. 
Dat was zo geregisseerd. De kerk ging 
vervolgens naar buiten, de straat op met 
de voorgangers erbij in hun liturgische 
gewaden. De ene stoet mensen kwam 
uit de kerk in de Coppelstockstraat en 
de andere uit de Catharijnekerk. Twee 
christelijke groeperingen die sinds de 
negentiende eeuw gescheiden optrokken, 
die elkaar soms fel bestreden hadden. In 
de Commandeursstraat ontmoetten ze 
elkaar. Nu niet om elkaar in de haren te 
vliegen maar om één stoet te vormen, om 
samen op weg te gaan. In de beeldbank 
van het streekarchief zijn een aantal foto’s 
bewaard van dat historische moment en 
in de Catharijnekerk hangt een mooie 
zwartwit foto die hieraan herinnert. In 
één grote processie ging het richting 
het oudste kerkgebouw van vóór alle 
kerkscheuringen, de Sint-Catharijnekerk. 
Vanuit de Gereformeerde kerk waren de 
grote kanselbijbel en het Avondmaalsstel 
meegenomen en die werden demon-
stratief meegevoerd. Via de ingang onder 
de toren trok men in een lange proces-
sie naar binnen om gezamenlijk als één 
gemeenschap de kerkdienst daar voort 
te zetten. Als eerste lied klink ‘Zonne der 
gerechtigheid, ga ons op in deze tijd’. Met 
daarin ook het couplet: ‘Zie, Heer, de ver-
deeldheid aan, die geen mens ooit helen 
kan. Breng, o herder, in Gods naam uw 
verstrooide kudde saam. Erbarm u, Heer.’ 
Ik stel me zo voor dat het een feestelijke 
dienst is geweest met veel muziek, mooie 
woorden en blijde gezichten. Misschien 
voor sommigen ook wel met weemoed 
en verdriet omdat afscheid genomen 
moest worden van een kerkgebouw dat 
hen vertrouwd was geworden.

Ik was er niet bij in 1993. Ik was toen nog 
student. Ik had net het eerste hoofdstuk 
van mijn doctoraalscriptie ingeleverd 
en zou een maand later aan mijn stage 
beginnen. Ik wist nog niet eens of ik wel 

dominee wilde worden. Ik was opge-
groeid in een orthodox Hervormd nest in 
Wezep. Toen ik theologie ging studeren 
lag de opleiding in Kampen op fietsaf-
stand. Maar Kampen was een Gerefor-
meerde opleiding en ik was Hervormd. 
Daar zat toen nog een muur tussen. Het 
werd Utrecht waarvoor veel orthodoxe 
Hervormde studenten theologie kozen in 
die tijd. Nu is dat niet meer voor te stellen. 
In 2004 kwam er één Protestantse Kerk 
in Nederland en niet lang daarna werd 
ik zelf een van de aanjagers van de fusie 
in Naaldwijk. In 2007 vierden we daar de 
fusie en gingen we daar samen verder 
als Protestantse Gemeente. Toch bijna 
vijftien jaar later dan in Brielle. In Brielle 
waren we er vroeg bij! Ik kan me nog heel 
goed de viering van de fusie in Naaldwijk 
herinneren, de tinteling die dat bracht, 
de blijheid dat we niet meer gescheiden 
optrokken, maar één gemeente geworden 
waren. Nou ja, de praktijk was dat daar 
werk aan de winkel was. Het kost tijd om 
na jaren van gescheidenheid naar elkaar 
toe te groeien en één te worden. Maar het 
is de moeite waard gebleken! Ik ben ervan 
overtuigd dat we alleen op die manier 
iets kunnen uitstralen van de boodschap 
waarvoor we als kerk staan, door de liefde 
van God die we in Jezus concreet in 
levende lijve zien ook zelf als kerk waar te 
maken, handen en voeten te geven. Al de 
verdeeldheid die er geweest is en die er 
nog is staat haaks op de boodschap van 
de kerk.

In Naaldwijk was er eerst de fusie terwijl 
de twee kerkgebouwen bleven. Niet veel 
later ontstond de behoefte om ook echt 
samen te gaan wonen in één gebouw. 
Ook dat moment herinner ik me heel 
goed: de laatste kerkdienst in het kerk-
gebouw. Aan het eind werden de liturgi-
sche attributen de kerk uitgedragen, de 
Paaskaars, de schaal van de doopvont, de 
Bijbel en het Avondmaalsstel. Om daarna 
een plek te krijgen in de kerkruimte waar-
in we samen verder zouden gaan. Emoti-
oneel was dat afscheid. Het deed mensen 
meer dan gedacht. Maar mooi ook om 
samen een nieuwe start te maken. Samen 
levend uit dezelfde bron. Samen op weg. 
Met de droom van het koninkrijk van 
liefde voor ogen.

De kerkelijke situatie is in de afgelopen 
dertig jaar veranderd. Er zijn minder kerk-
gangers. Het aantal vrijwilligers is afge-
nomen. De gemiddelde leeftijd is hoger 
geworden. Dat geeft reden tot zorg en we 
moeten ons als gemeente goed afvra-
gen hoe we kerk willen zijn ook naar de 
toekomst toe. Maar er is geen reden om 
te somberen. Integendeel. De boodschap 
van Gods liefde is nog net zo actueel als 
dertig jaar geleden. Die verrijkt mensen 
en zo kunnen we iets betekenen voor de 
mensen om ons heen. Kerk naar buiten 
zijn. Samen op weg.

Dertig jaar Samen op Weg in Brielle
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God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven

Uit het 
liedboek

Lied 418 is een prachtig lied, zeker nu we dertig jaar samen op 
weg vieren, eerst als federatie en later als fusie van de protes-
tantse gemeentes in Brielle. In dit lied gaat het over eenheid 
van christenen (couplet 1 en 4, die gelijkluidend zijn) en over 
de opdracht om kerk naar buiten te zijn (couplet 2 en 3). Tekst 
en melodie zijn van Dieter Trautwein (1928-2002), een Luthers 
theoloog, die in Duitsland bekendheid gekregen heeft door zijn 
kerkliederen. Hij schreef meer dan 200 nieuwe kerkliederen, voor 
een deel met eigen teksten, voor een ander deel door vertalin-
gen. Trautwein was een man die zich veel heeft ingezet voor de 
oecumene, de ontmoeting tussen verschillende kerken. ‘Komm, 

Herr, segne uns’ maakte hij in 1978. Het werd in de jaren erna ge-
zongen op de Deutsche Kirchentage waardoor het bekendheid 
kreeg. Misschien wel de meeste betekenis kreeg het in Duitsland 
door de plaats die het innam in de vredesgebedsdiensten in 
Leipzig in 1989. In aanloop naar de Wende in 1989/1990 werd 
het wekelijks gezongen ter afsluiting van de Friedensgebete en 
de Montagsdemonstrationen in de Nikolaikirche in Leipzig. Deze 
diensten waren een belangrijke aanzet tot de Wende. Ad den 
Besten maakte er een Nederlandse vertaling van, die in 1983 
verscheen in ‘Zingend Geloven’. Als Lied 418 is het opgenomen 
in ons Liedboek.

1
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer.

3
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen, – 
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
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Na een aantal jaren kon het eindelijk weer: 
de oecumenische viering op zondagmor-
gen in de ‘Week van gebed voor eenheid’. 
Rooms-katholieken en protestanten 
vierden samen dat we leven uit dezelfde 
Bron. Het werd een prachtige viering. ‘Doe 
goed, zoek recht’ was het thema, aange-
reikt door medechristenen uit Minnesota. 

Bij de lezing van Jesaja 1: 12-18 werd een 
kan water in de schaal bij de schikking 
gegoten. De muziek werd verzorgd door 
organist Jan Meuleman en door de zang- 
en muziekgroep van de parochie.

Liturgisch bloemschikken
Gesprokkelde takken, grillig en met ver-

schillende vormen, bij elkaar gehouden 
met touw worden tot een stevige basis. 
De zachte krans van mos symboliseert dat 
wij er voor de ander moeten zijn. Tijdens 
de viering kon iedereen iets op een kaartje 
schrijven: Een intentie om goed te doen! 
Een week lang bleven de schikkingen met 
de kaartjes in de kerken staan.

Oecumenische dienst



Kerkkronkel 
Theun Klein

Dit boek wil noch een aanklacht noch een bekentenis zijn. Het 
wil alleen een poging wagen, verslag uit te brengen over een 
generatie, die door de oorlog vernield werd, ook als ze aan zijn 
granaten wisten te ontkomen.
Met dit indrukwekkend voorwoord begint het in 1929 versche-
nen ‘Van het westelijk front geen nieuws’. In dit boek verhaalt 
Erich Maria Remarque de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog.
Vanaf de eerste bladzijde word je als lezer verpletterd door de 
waanzin van de loopgravenoorlog die van ’14 tot ’18 in België 
en Frankrijk woedt. Maar wat vooral schokt is dat het inferno 
van toen één op één rijmt op wat we nu in Oekraïne zien. De 
loopgraven, kanonnen en houwitsers, de doelbewust vernielde 
steden en infrastructuur. Schokkende typeringen als menselijk  
kanonnenvoer en menselijk ongedierte. Maar ook een welness-
resort om soldaten weer mentaal klaar te stomen voor het front. 
Navrant detail: tijdens die Eerste Wereldoorlog leverde ons land 
legaal heroïne aan zowel het Engelse als het Duitse leger. Er 
stond daarvoor een heuse heroine-fabriek in Haarlem. Verdo-
vende middelen werden er geproduceerd en geleverd aan de 
strijdende partijen om de murw geslagen soldaten weer op te 
peppen en om ze, al was het maar mechanisch, te laten gehoor-
zamen. Maar dat terzijde. 
‘Het is eigenlijk komiek’, concludeert de schrijver al op een van 
de eerste bladzijden, ‘dat de ellende in de wereld zo dikwijls door 
kleine mensen wordt teweeggebracht. Ze zijn veel energieker 
en onverdraagzamer dan kerels die goed uit de kluiten zijn 
gewassen’. De schrijver doelt daarbij vooral op de korporaals en 
sergeanten die de gewone soldaten kleineren en vernederen om 
ze in het gareel te houden. Maar zo’n zin blijft hangen en je ziet 
ze voor je. Napoleon, de kleine generaal die half Europa verover-
de. Wilhelm II, de  laatste Duitse keizer, behept met een minder-
waardigheidscomplex vanwege zijn lichamelijke handicap, die 
de Grote Wereldoorlog ontketende. Poetin, heel klein aan een 
enorme tafel. Kleine mensen op de hoogste posities, die hun ge-
meend tekort, zo lijkt het, willen wegpoetsen met grootse daden.
Die verre oorlog in Oekraïne is dichtbij. Want anders dan hon-
derd jaar geleden komt het nieuws erover dagelijks via televisie, 
internet en krant bij ons binnen. Zien we plat gebombardeerde 
steden, ondergrondse gevangenissen, wanhopige mensen. 
Natuurlijk steunen we de opvang van vluchtelingen en delen 
schouderklopjes uit aan hen die, met gevaar voor eigen leven, 
hun auto volladen en op weg gaan met hulpgoederen. Maar het 
grijpt je naar de keel. Wat als het conflict verder escaleert. En ook 
wij van de een op de andere dag, worden meegezogen. 
Dat beangstigt en maakt ons klein. 
We zijn niet de eersten die zich klein voelen. Het hoort gewoon 
bij ons mens-zijn.
Psalm 121 kan ons dan een riem onder het hart steken.

‘Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn  hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn  Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen’.

Arthur Japin beschrijft in het Boekenweekgeschenk van 2006, 
de geschiedenis van letterlijk kleine mensen, vaak aangeduid als 
dwergen of lilliputters, die in het eerste deel van de twintigste 
eeuw als kermisattractie rondtrekken door Europa. Ze leiden net 
als de mensen die een halve tot hele meter langer zijn, een klein 
maar gelukkig leven in hun minidorp dat ze dan weer hier, dan 
weer daar opslaan. Tot het nazibewind er een eind maakt en ze 
allemaal vermoordt.
In het voorwoord vat de auteur het zo samen. ‘Iedereen is klein 
geweest. Denk aan vroeger toen u zelf naar iedereen moest op-
zien. Iemand heeft u opgetild om u in de ogen te kunnen kijken. 
Iemand heeft u hoog gehouden en u laten reiken naar iets wat u 
graag wilde hebben. U hebt het niet onthouden omdat het van 
voorbijgaande aard was. Het was voor u van geen belang omdat 
u wist dat u op een dag de achterstand zou inhalen en met grote 
passen met anderen gelijk op zou gaan.’
Die achterstand hebben we allang ingehaald. We gaan gelijk op 
met iedereen. En wat de toekomst brengen moge, psalmen als 
121 geven rust en richting.

Voor het Open Venster van november schreef Willemijn Kon 
haar laatste column. Vier en een half jaar heeft ze ons mee-
genomen in haar leefwereld. Dat zullen ongeveer 20 columns 
geweest zijn. Bedankt daarvoor Willemijn!

De grote wereld
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Bedankt

Revolution Kid van Yinka Shonibare.
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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.
De beoogde doelstellingen worden door 
uw gaven ruimschoots gehaald, de di-
verse instellingen zenden ons regelmatig 
dankbetuigingen en die komen ook u toe!

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.

Algemene en bijzondere doelen
29 januari
Deze zondag wordt gecollecteerd voor de 
algemene doelen en bijzondere (nood)
acties waarbij de hulp van uw diaconaat 
wordt gevraagd!

Pakistan
5 februari
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat 
de watersnoodramp plaatsvond. 
Pakistan was een van de landen die 
meteen te hulp schoot door geld in te 
zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, 
iets terug te doen voor de mensen in dit 
Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp 
nodig hebben. In Pakistan ondersteunt 
Kerk in Actie de organisatie AWARD die 
jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt 
met vakopleidingen en leningen. Award 

begeleidt de jongeren na hun opleiding 
bij het opzetten en uitbouwen van een 
eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die 
een universitaire studie willen vol-
gen zich voor te bereiden op de toela-
tingstest die daarvoor geldt.
De organisatie wil jongeren niet alleen 
economisch zelfstandig maken: ze brengt 
ook jongeren met verschillende religieu-
ze achtergronden bij elkaar, waardoor het 
onderlinge begrip toeneemt.

Noodhulp Ethiopië
12 februari
Door klimaatverandering wordt Ethiopië 
regelmatig getroffen door langdurige 
droogte en heftige regenval. Vee sterft en 
oogsten mislukken. Veel mensen raken 
daardoor afhankelijk van voedselhulp.
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk 
boeren en boerinnen vruchtbare grond 
vasthouden, grond irrigeren en nieuwe 
gewassen verbouwen die tegen droogte 
kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om 

te zien wanneer ze kunnen planten en 
oogsten. Ook helpt de kerk mensen met 
andere bronnen van inkomsten, zodat 
ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt.

Werelddiaconaat Ghana
19 februari
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 probe-
ren op allerlei manieren een bijdrage te 
leveren aan het inkomen. Een van die 
manieren is het verzamelen en verwerken 
van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk 
in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed 
mogelijk te doen en de beste prijs voor 
hun noten en boter te krijgen.
Lees meer op: kerkinactie.nl/boeringhana 

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. Lees meer op:
kerkinactie.nl/kinderenzambia.
Dit is de eerste zondag van de Veertig-
dagentijd. Kijk voor meer informatie, 
ideeën en materialen over de 40dagen-
tijdcampagne van Kerk in Actie op 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
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Fleecedekens zorgen voor warmte in de kerk

Herstel gordijnen

Vanwege de kou in de kerk was bij mij het idee ontstaan om 
fleecedekentjes te maken voor de kerk om die cadeau te doen. 
Gekeken naar een mooie kleur en de bestelling de deur uit 
gedaan. Daarna met de hulp van Adrie de Vroome de fleecestof 
uitrollen, afmeten en knippen. Dat ging prima op de tafels in de 
Sjoel. Al snel leek het een compleet naaiatelier. De stapel geknip-
te dekens werd gestaag hoger. De stapels moesten gezigzagd 
worden en de naaimachines werden klaargezet. Het was een 
constant ritmisch geluid van de machines, die hun werk goed 
deden. De dekentjes werden opgerold. Alle dekentjes in plastic 
zakken, klaar voor het vervoer naar de  borduurster. Breiboetiek 
Marja (Tinte) heeft veel werk verzet om alle dekentjes van een 
naam te voorzien (bekostigd door de Vrienden van de Catharij-
nekerk). We hebben nu wat extra warmte in deze koude tijd.

 Jeannet Posma-Hoeksema

Een nijvere Hilly Timmerman die de 
zomen van de rode gordijnen in de kerk 
herstelt op een koude vrijdagmorgen.

zo nu en dan
zo komt het er van
dat Hilly naast de bloemen
de kerk nog meer gaat roemen
met werk zo zij dat kan

zo is daar lang geleden
de rode zoom vergleden
maar nu met naald en draad
door Hilly zonder baat 
hangt het rood mooi naar beneden
bij lied’ren en gebeden.
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Begroting 2023
Als bijlage bij dit kerkblad vindt u de verkorte versie van de 
begroting 2023. Heeft u een vraag of opmerking of wilt u de 
onverkorte versie van die begroting ontvangen, mail dan Sonja 
Timmermans, onze penningmeester via penningmeester@pro-
testantsegemeentebrielle.nl.

Actie Kerkbalans 2023
Om het werk binnen onze kerkelijke gemeente - zoals het pas-
toraat waaronder de kerkdiensten - mogelijk te maken doen wij 
aan het begin van elk kalenderjaar een financieel beroep op u als 
gemeentelid. Zo brengen wij jaarlijks een groot bedrag bij elkaar. 
Voor uw bijdrage daaraan zijn wij u zeer dankbaar.
In de komende periode zullen onze vrijwilligers weer op weg 
gaan voor deze Actie Kerkbalans. Het landelijk thema van de 
actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
In de enveloppe die bij u in de bus komt, vindt u dit jaar geen 
brief maar een door ons gemaakte informatiefolder. Samen met 
het toezeggingsformulier. Dat formulier zal door een van onze 
vrijwilligers worden opgehaald. Zoals dat ook gebeurde voordat 
corona kwam.
Ook dit jaar hopen wij op uw betrokkenheid en financiële steun., 
zodat wij in elk geval in 2023 alle activiteiten van onze kerkelijke 
gemeente zullen kunnen voortzetten.

Rommelmarkt
In 2022 was de totale opbrengst van de Rommelmarkt maar 
liefst 23.000 euro. Een geweldig resultaat! Iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen: heel erg bedankt!

Afscheid
Jarenlang heeft Freek Voskamp zich voor onze kerkgemeen-
schap ingezet. Zo coördineerde hij het toeristenbezoek, zorgde 
hij voor het rooster van lectores en regelde hij de advertenties in 
het kerkblad. Freek heeft nu de leeftijd om het wat rustiger aan 
te gaan doen. Vanaf deze plaats danken wij Freek van harte voor 

zijn jarenlange betrokkenheid en inzet en wensen wij hem en 
Onny alle goeds toe voor de toekomst.

Noot van de redactie
Freek heeft de redactie van Open Venster toegezegd dat hij de 
advertenties voor het kerkblad nog wil blijven regelen. Daar zijn 
we heel blij mee!

Van de 
kerkrentmeesters

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen

januari/februari 2023

Protestantanse gemeente Brielle
www.protestantsegemeentebrielle.nl
penningmeester@protestantsegemeentebrielle.nl
bankrekeningnummer NL35INGB0004320546

Scan deze QR-code om 
te betalen voor VVB 2023.
Als u periodiek wil beta-
len kunt u de code meer 
keren gebruiken.

De actieperiode van de Actie Kerkbalans loopt van 
eind januari tot begin februari 2023.
Het bijgevoegde toezeggingsformulier wordt bij u opgehaald.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Riet van der Stoep,
telefoon 06 20001054 of e-mail rvdstoep@hotmail.com

Actie Kerkbalans 2023

Houd jij ervan samen met andere activiteiten te organiseren en 
vind je het een uitdaging om met jongeren in gesprek te gaan over 
zingevende onderwerpen?

Misschien is dit dan een interessante bijbaan voor jou!

Met elkaar organiseren jullie een aantal activiteiten per 
jaar voor de jeugd (12 – 16 jaar). 
Tijdens deze activiteiten gaan jullie met de jongeren in 
gesprek over zaken die hen bezig houden omtrent het 
geloof en maatschappelijke thema’s. 

Wij bieden: 
Een  redelijke vergoeding voor 

uitvoering én voorbereiding
Begeleiding van een JOP – coach

Ondersteuning vanuit de commissie 



Van de 
kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 12 januari. 
Net voor de sluitingsdag voor het inleve-
ren van de kopij. U begrijpt dat we u dan 
ook nog geen uitgebreid verslag hiervan 
kunnen doen.

Wel melden we u dat de begrotingen van 
Diaconie en Kerkrentmeesters aan de 
orde kwamen. De begroting van de Dia-
conie werd al bij het kerkblad in decem-
ber aangeboden en is in deze vergadering 
formeel vastgesteld. 
De begroting van de Kerkrentmees-
ters treft u in dit kerkblad aan en wordt, 
behoudens opmerkingen vanuit de 
gemeente, in de volgende vergadering 
formeel vastgesteld. 

We hebben ook gesproken over initiatie-
ven om activiteiten voor jonge gezinnen 
te ontwikkelen. Op korte termijn willen 
we u hierover met een flyer informeren.

Als Protestantse Gemeente Brielle hebben 
we nauwe banden met de Stichting 
Behoud de Brielse Dom (SBBD) en de 
Stichting Behoud Synagoge Brielle (SBSB). 
De SBBD wil vooral gelden genereren 
voor het onderhoud van het kerkgebouw, 
terwijl de SBSB, net als de Protestantse 
Gemeente Brielle gebruik maakt van de 
Sjoel.
Met beide stichtingen gaan we de ko-
mende maanden in gesprek om te over-
leggen hoe we elkaar kunnen versterken, 

dan wel ondersteunen. In het volgende 
kerkblad willen we u hierover uitgebreid 
informeren.

De kerkenraad nieuwe stijl is nu een half 
jaar onderweg. De komende maand zul-
len we dit evalueren. Ook hierover meer 
in het volgende kerkblad.

Die eerstvolgende vergadering van de 
kerkenraad wordt gehouden op donder-
dag 16 maart. In aanloop naar deze ver-
gadering worden eind januari en medio 
februari extra besprekingen gehouden 
waarop al deze onderwerpen aan bod 
komen.

Interne vertrouwenspersonen Protestantse Gemeente Brielle
De Protestantse Gemeente Brielle heeft in samenwerking met 
omliggende kerkelijke gemeenten interne vertrouwenspersonen 
aangesteld.

Veilige kerk
Als gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. 
Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. 
Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met 
ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professio-
nals als vrijwilligers.
Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschap-
pij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan 
ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit 
voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken 
kunnen hebben.
 

Wat is misbruik?
Bij misbruik is er altijd sprake van ongewenst gedrag in de om-
gang tussen twee personen, waarbij er een verschil in positie is. 
Bijvoorbeeld omdat degene die zich ongewenst gedraagt een 
bepaalde functie heeft binnen de kerk of de gemeenschap. Of 
omdat dit iemand is die je hulp of pastorale zorg biedt.
 

Ongewenst gedrag
Er kan sprake zijn van seksueel ongewenst gedrag. Dit kan vari-
eren van ernstige grensoverschrijdende contacten tot aanrakin-
gen of opmerkingen waarbij je je niet op je gemak of niet veilig 
voelt.
Er kan ook sprake zijn van ander ongewenst gedrag. Er worden 
bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt waardoor je je onder druk 
gezet voelt of waardoor je benadeeld wordt. Misschien word je 
genegeerd of buitengesloten. Ook dan kan je je niet veilig of 
belemmerd voelen.
 

Vertrouwenspersoon
De Protestantse Gemeente Brielle wil dat er een plek is waar 

gemeenteleden met dergelijke klachten terecht kunnen. Er zijn 
daarom vier vertrouwenspersonen aangesteld, in samenwerking 
met omliggende kerken. Zij bieden een eerste opvang als je in 
een situatie komt die niet veilig voelt.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, denkt mee bij 
eventuele vervolgstappen en kan ondersteuning bieden hierbij. 
De vertrouwenspersoon is neutraal en is verplicht tot geheim-
houding. Vertrouwenspersonen zijn naar degene die contact 
zoekt volledig open over wat er gebeurt, dat wil zeggen dat je 
altijd zelf de regie behoudt.
De vertrouwenspersoon functioneert ook onafhankelijk van de 
kerkenraad.
 
Je kunt er ook voor kiezen om in een onveilige situatie contact 
op te nemen met het meldpunt voor seksueel misbruik van de 
Protestantse Kerk Nederland, info@SMPR.nl. Ook zij kunnen advi-
seren en meedenken.

Praten over ongewenst gedrag is moeilijk. Er kunnen allerlei 
gevoelens, zoals angst en schaamte en schuld spelen. Ook kun je 
bang zijn dat je niet serieus genomen zult worden. De vertrou-
wenspersonen zijn er juist voor om heel serieus op je melding in 
te gaan.
 

Vertrouwenspersonen voor onze gemeente:
•  Auke Jan van den Hout,  

e-mail: vertrouwenspersoon@protestantsegemeentebrielle.nl
•  Lia Verduijn,  

e-mail: vertrouwenspersoon@welkomkerk-rockanje.nl
•  Liesbeth van Wijnen,  

e-mail: vertrouwenspersoon@kerkoostvoorne.nl
•  Petra Beukelman,  

e-mail: vertrouwenspersoon@kerktinte.nl

Om contact op te nemen, kun je een van hen mailen.
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Kerstattentie voor jongeren in de Hartelborgt
Wij hebben ook dit jaar weer een kerst-
attentie voor de jongeren gemaakt.
Er wonen 105 jongeren in de Hartelborgt 
en allemaal krijgen ze deze attentie. 
Dankzij de verschillende kerken van Voor-
ne en Putten. Onze kerk is daar ook bij 
vertegenwoordigd.

In Geervliet pakken we de attenties in met 
andere vrijwilligers en daarna gaan ze 
naar de Hartelborgt waar alles gescand 
wordt. Dat is dit jaar strenger geworden. 
Daarna wordt het persoonlijk afgege-
ven bij de jongeren met de geestelijke 
verzorger en een vrijwilliger. Dat was dit 
jaar weer mogelijk. Ze krijgen, douchefris, 
chips, chocolade, muffins, en een kaart 
met de kerstgedachte namens het plat-
form van de kerken, alles verpakt in een 
rood papieren tasje.
De vieringen dan wel diensten zijn ook 
weer gestart en worden één keer per 

maand gehouden op zaterdagmiddag.
De jongeren waren blij en verrast door 
de kerstattentie en vonden het fijn dat er 

mensen zijn die aan hen denken. Ook de 
groepsleiding heeft het gewaardeerd.

Jolanda Stolk en Klara Reuter

Op 20 december kwamen vrijwilligers van de drie kerken in 
Brielle de Plantage binnen met een karrevracht aan cadeautjes. 
Het was Cadeaumiddag! Voor iedere bewoner was er een pre-
sentje, mooi verpakt en versierd met een kerstwens.
In groepjes van twee - vergezeld van een geestelijk verzorger - 
gingen de vrijwilligers de afdelingen van de Plantage op om de 
cadeautjes persoonlijk uit te delen aan de bewoners. Ze kwamen 
in de huiskamers maar ook op de kamers van bewoners die bed-
legerig zijn of daar verblijven. De bewoners reageerden verrast 
op de attentie èn op de persoonlijke aandacht. Soms was een 
bewoner niet in staat om zelf het cadeautje uit te pakken. Liefde-
vol werd er hulp geboden door de vrijwilligers en zo ontstond er 
echt contact. Dat was mooi om te zien!
In de dagen erna kwamen er nog steeds mooie reacties, zoals 
een meneer die verheugd zei: “Het is precies mijn merk!”
Wat zat er eigenlijk in die mooie verpakking? Het was douchegel 
of doucheschuim  in alle varianten. Eén mevrouw wist niet goed 
wat zij met de spuitbus met doucheschuim aan moest en begon 

met de spuitbus een mooi patroon te maken in de gang. 
Tja, het blijft een kunst om voor de bewoners van de Plantage 
een verrassing te bedenken. Maar de cadeaus vielen ook dit jaar 
weer in goede aarde!

Lauwrens van de Leer en Diny Wolters,
geestelijk verzorgers in de Plantage

Cadeaumiddag in de Plantage



Het leesrooster biedt in deze periode 
twee sporen aan, de gebruikelijke lezin-
gen uit het evangelie naar Matteüs met 
daarnaast een doorgaande lezing van de 
eerste twee hoofdstukken van de eerste 
brief van Paulus aan de kerkgemeenschap 
van Korinte. Bij Matteüs zijn we in de 
Bergrede aangekomen. De methode ‘Kind 
op zondag’ die de kindernevendienst 
gebruikt volgt de lezingen uit Matteüs. In 
de kerkdienst zal ook 1 Korintiërs een plek 
krijgen, waarin Paulus Gods wijsheid en 
menselijke wijsheid naast en tegenover 
elkaar zet.

29 januari
Matteüs 5: 1-12 en 1 Korintiërs 1: 18-21
De Bergrede begint in Matteüs met de 
zaligsprekingen waarin Jezus vertelt over 
het echte geluk. Paulus schrijft over de 
echte wijsheid.

5 februari
Matteüs 5: 13-16 en 1 Korintiërs 2: 1-5

29  januari
12  februari

(vrijdag 18.30 uur)
10 februari  ds. Eibert Kok
10 maart Belia en Henk Lugtenburg

Kerkdienst Plantage

Agenda

Kindernevendienst Bij de 
diensten
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Matteüs en Paulus
Zout en licht maken het verschil. Jezus 
vertelt zijn leerlingen dat ze het zout 
van de aarde en het licht voor de wereld 
zijn. Paulus vertelt over zijn manier van 
geloven in zwakheid en onzekerheid door 
Gods kracht.

12 februari
Matteüs 5: 17-26 en 1 Korintiërs 2: 6-11
Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat hij 
niet gekomen is om de Wet of de Profeten 
af te schaffen, maar om ze te vervullen. 
De regels van de Tora wijzen nog steeds 
de weg, maar hoe? Ook Paulus roept op 
om met een andere bril naar het bestaan-
de te kijken.

19 februari
Matteüs 5: 33-48 en 1 Korintiërs 2: 12-16
De Bergrede gaat verder met allerlei 
praktische aanwijzingen hoe om te gaan 
met de woorden van de Tora. Doe het van 
harte en liefdevol. Paulus filosofeert verder 
hoe te leven met de juiste Spirit.

Begin 1993 gingen de twee kerkgemeenschappen van de Gereformeerde Kerk en de 
Hervormde Gemeente samen verder als één kerk. Op 31 januari werd dat toen gevierd 
met een onvergetelijke kerkdienst, die begon op twee locaties en eindigde in één kerk: 
vanaf toen echt samen op weg! 
Dat bijzondere gebeuren willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dertig jaar 
samenzijn gaan we vieren op zondagmorgen 12 februari. De Commissie Andersoorti-
ge Diensten wil hiervan een feestelijke dienst maken en heeft daarvoor van alles van 
stal gehaald. De cantorij doet mee en zingt naast nieuwe nummers enkele liederen die 
dertig jaar geleden ook gezongen zijn. Marco ’t Hart is de organist. Dertig jaar geleden 
was hij er ook bij betrokken als organist. Het gelegenheidscombo dat voor het eerst 
speelde en zong op de startzondag zal ook nu weer meedoen met een paar nummers. 
De drie predikanten van toen zijn aanwezig en zullen een kleine rol op zich nemen. Na 
afloop is er koffie met iets lekkers en volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten!

Bijzondere kerkdienst 12 februari: 30 jaar Samen op Weg

Januari
30  Crea-doe-middag, 13.30-15.30 uur, 

Sjoel
30  Het (Kam-)orgel en kerkmuziek,  

20.00 uur, Catharijnekerk 

Februari
6 Crea-Doe  13.30- 15.30 uur, Sjoel
8  Kring ‘Leef je geloof’, 19.30 uur,  

Gorcumplein 8
12 Vespers, 17.00 uur
13 Crea-Doe, 13.30-15.30 uur, Sjoel
15 Het Gesprek, 20.00 uur, Sjoel
16   Alles wat ademt, 20.00 uur,  

Catharijnekerk
20 Crea-Doe, 13.30-15.30 uur, Sjoel
20  Het (Kam-)orgel en kerkmuziek,  

20.00 uur, Catharijnekerk
22  Kring ‘Leef je geloof’, 19.30 uur,  

Gorcumplein 8
27 Crea-Doe. 13.30-15.30 uur, Sjoel

In deze periode is de kindernevendienst 
niet zoals gebruikelijk op de eerste en de 
derde zondag van de maand, maar wel op 
29 januari en 12 februari. 
Houd dat even in gaten!

Kindernevendienst
op andere zondagen



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

  Collecten

zondag 29 januari 4e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Egbert Rietveld (Amerongen)  kindernevendienst Onderhoud

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

zondag 12 februari 6e zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Eibert Kok bijzondere dienst m.m.v. Cantorij Onderhoud
 kindernevendienst
 de kerk wordt verwarmd

17.00 uur Vespers m.m.v. Cantorij

zondag 19 februari 7e zondag na Epifanie Kerk in Actie
10.00 uur liturgische kleur is groen Onderhoud
ds. Eibert Kok dienst van Schrift & Tafel

zondag 26 februari 1e zondag in de 40-dagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud

zondag 5 maart 2e zondag van de 40-dagentijd Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars Kerk in Actie
ds. Harry Doornbos (Oostvoorne) kindernevendienst Onderhoud

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

Tijdens de dienst op 12 februari wordt de kerk wel verwarmd!

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Vogels

Voormoeders

Zorg ook voor 
de vogels buiten

Kijk eens naar de vogels, 
in het bos of in de stad. 
Ze zaaien niet, ze maaien niet, 
ze vinden altijd wat Hun Vader zorgt 
voor hen, 
hun Vader zorgt voor hen. 
Hij houdt ze in Zijn hand, 
Hij houdt ze in Zijn Vaderhand. 
Kijk eens naar de bloemen, 
zo prachtig stuk voor stuk. 
Ze spinnen niet, ze weven niet, 
ze maken zich niet druk. 
Hun Vader zorgt voor hen, 
hun Vader zorgt voor hen. 
Hij houdt ze in Zijn hand, 
Hij houdt ze in Zijn Vaderhand. 

Kijk eens in de spiegel, 
jij bent nog veel meer waard. 
Dan vogeltjes en bloemetjes,
 ‘t is God die jou bewaart. 
Je Vader zorgt voor jou, 
je Vader zorgt voor jou. 
Hij houdt je in Zijn Hand, 
Hij houdt je in Zijn Vaderhand In Zijn 
Vaderhand

Elly en Rikkert

Maak een vogelvoederketting voor de 
vogels buiten. Gebruik een stuk touw of 
draad en rijg hier eten voor de vogels 
aan. Denk aan pinda’s, stukjes appel (of 
ander fruit), vogelzaad, brood of stukjes 
wortel. 
Ga lekker naar buiten en laat ook af en 
toe storm en regen door je haren gaan! 
Voer de vogels in je tuin: zoals jij voor 
de vogels zorgt, zorgt God vandaag 
ook voor jou. Heb je geen voer voor de 
vogels? Je kunt ook een bakje water 
neerzetten, zodat vogeltjes zich daar 
kunnen wassen. 

God zorgt voor jou
Ga eens met elkaar in gesprek over de 
volgende vragen:
•  Maak jij je wel eens zorgen over iets? 

Ben je wel eens bang of verdrietig?  
Waar ben je dan bang voor of verdrietig 
over, of misschien boos? 

•  Als je boos, bang of verdrietig bent, wat 
doe je dan?  
(Vertel je dit dan aan iemand?  
Bijvoorbeeld aan je ouders?) 

•  Vertel je het ook aan God als je je zor-
gen maakt?  
En als je dat doet, wat wil je God dan 
vertellen?  
En als je dat niet doet, waarom niet?

Net zoals onze vaders en moeders hier 
op aarde voor ons willen zorgen, wil ook 
God voor ons zorgen. Je kunt het ook aan 
Hem vertellen als je bang bent of boos of 
verdrietig. Hij zorgt voor alle dieren en alle 
mensen hier op aarde. 
Dat betekent niet dat er nooit nare dingen 
gebeuren. Er worden soms mensen ziek, 
maar het betekent wel dat God altijd bij 
ons is en voor ons zorgt. 
Net als je ouders voor je zorgen als jij 
bijvoorbeeld bent gevallen of griep hebt. 

In de Advent en Kerstperiode stonden 
we stil bij de voormoeders van Jezus die 
genoemd worden in Matteüs. Na Ta-
mer, Rachab, Ruth en Batseba was op de 
Kerstmorgen Maria aan de beurt. Voordat 
de kinderen naar de kindernevendienst 
gingen, was er elke zondag een levend 
standbeeld dat een van de voormoeders 
van Jezus speelde. Op de foto Jamie als 
Maria.
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Paulus groet de christenen in Korinte
Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Korinte 
en aan iedereen op aarde die in Jezus Christus gelooft. Ik wens 
jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed 
voor jullie zijn en jullie vrede geven. 
Onze Heer Jezus Christus zal jullie kracht geven tot het einde. 
En op de dag dat hij terugkomt zullen jullie gered worden. Jullie 

Samen is beter dan verdeeld (delen uit 1Korintiërs 1: 1-14)

Uit de 
Samenleesbijbel

Fanshirt 
In het verhaal wordt ‘partij’ gekozen voor verschillende leiders. 
Als de mensen nu hadden geleefd, droegen ze misschien wel 
een ‘fanshirt’ met daarop Apollos, Paulus of Petrus. Maar Paulus 
zegt dat niet de mensen belangrijk zijn, maar Jezus.

Maak van een wit T-shirt en textielstiften een fanshirt waarmee 
je laat zien dat je Jezus en je geloof belangrijk vindt. Je kunt er 
bijvoorbeeld een Ichtus-teken (een soort visje dat je vaak op de 
achterkant van auto’s ziet) op je shirt maken. 

Weetje

Zelf doen

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat de Gereformeerde en Hervormde kerk in Brielle stappen zetten om samen verder te gaan. 
Dat heet deftig gezegd een federatie beginnen. In de eerste christelijke gemeenten ging het ook over samenwerken, wat niet 
altijd even makkelijk was. De apostel (ook wel discipel of leerling genoemd) Paulus schreef daarover in zijn brieven aan de 
eerste christenen.

1 Korintiërs
De geschiedenis van de eerste christenen staat in brieven van 
Paulus die hij schreef aan de christenen in de stad Korinte. Dat  
is een havenstad in Griekenland, in de buurt van Athene. We 
weten niet zeker hoeveel brieven Paulus naar deze gemeente 
stuurde. Het zijn er in ieder geval drie geweest. Twee ervan zijn 
bewaard gebleven en die kun je in de Bijbel lezen.      

kunnen op God vertrouwen. Hij heeft jullie uitgekozen om met 
elkaar een eenheid te vormen. Samen zijn jullie de kerk van zijn 
Zoon.

Ruzie in de kerk van Korinte 
Vrienden, luister naar wat ik van jullie vraag. Jullie moeten sa-
men een volmaakte eenheid vormen. Dat is wat onze Heer Jezus 
Christus wil. Vorm geen aparte groepen en zeg niet allemaal iets 
anders over het geloof.
Ik heb gehoord dat jullie ruzie hebben met elkaar. Sommigen 
van jullie zeggen: Ík hoor bij de groep van Paulus.’ Anderen zeg-
gen: ‘Ik hoor bij de groep van Apollos. ’Weer anderen zeggen: ‘Ik 
hoor bij de groep van Petrus.’ En dan zijn er ook nog mensen die 
zeggen: ‘Ik hoor bij de groep van Christus.’
Heeft iedere groep soms zijn eigen redder? Nee, er is maar één 
redder: Christus! Niet ik (Paulus) heb voor jullie aan het kruis ge-
hangen, maar Christus! En jullie zijn niet in mijn naam gedoopt, 
maar in de naam van Christus.
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M. van den Berg
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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
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Dertig jaar geleden ontstond de Samen 
op Weg-gemeente Brielle. We spraken 
met Nel Doorduin die van 1988-1993 scri-
ba van de Gereformeerde Kerk was. Haar 
Hervormde collega was Jaap Lakerveld. 
Hij is niet meer onder ons.
Nel, wat zijn jouw herinneringen uit de 
tijd die vooraf ging aan de federatie van 
de Hervormde Gemeente te Brielle en de 
Gereformeerde Kerk Brielle?
Nel: “Veel overleg, vergaderingen. Er 
moest dan ook veel geregeld worden. 
Er werd overlegd in Brielle maar ook in 
Vierpolders. Wel een mooie tijd want er 
gebeurde veel.”

Hoe het begon
In 1984 kregen de beide gemeenten een 
nieuwe predikant. Ze werden op dezelfde 
zondag in september bevestigd. ds. Ries 
den Dekker in de Sint-Catharijnekerk en 
ds. Kees van der Heiden in de Geuzen-
kerk. De beide kerken werkten toen al 
wel wat samen. Sinds 1981 was er een 
gezamenlijk kerkblad. En eerder al een 
gespreksgroep.
Toen de beide nieuwe predikanten wisten 
wat ze aan elkaar hadden werden er 
plannen gesmeed voor een Samen op 
weg-proces (SoW-proces). Het zoge-
noemde Hervormd-Gereformeerd beraad 
werd samengesteld uit drie kerkenraads-
leden van beide gemeenten. Er kwam een 
stappenplan om te komen tot een fede-
ratie. Over een periode van enkele jaren 
moesten alle commissies gaan samen-
werken. Nel was toen lid van het koor. 
Samen zingen levert niet veel problemen 
op, maar lastiger wordt het natuurlijk als 
het bijvoorbeeld over de financiën gaat. 
Het was niet altijd gemakkelijk maar de 
voorgangers waren onverbiddelijk: de 

beide gemeenten hadden ingestemd met 
het plan dus het proces moest doorgaan.

Kerkenraadsvergaderingen
In eerste instantie werd een kerkenraads-
lid afgevaardigd naar elkanders kerken-
raadsvergadering. In een later stadium 
vergaderden ze (soms gedeeltelijk) 
gezamenlijk. In de vergaderingen van 25 
juni 1992 werd het groene boekje gepre-
senteerd en besproken. Daarin stonden 
onder andere de huishoudelijke regels en 
officiële stukken. In de decemberverga-
dering van dat jaar werden alle stukken 
ondertekend door de beide predikanten 
en scribae.

Vierpolders
Ook in Vierpolders kwam eind jaren 
tachtig een SoW-proces op gang. Ge-
reformeerde inwoners van Vierpolders 
waren lid van de Gereformeerde Kerk in 
Brielle. Toen in 1993 de federatie tot stand 
kwam konden ze kiezen om in Brielle te 

blijven kerken of zich aan te sluiten bij 
de SoW-gemeente Vierpolders die ook in 
oprichting was. De meesten kozen voor 
hun eigen dorpskerk. Het is te begrijpen 
dat ook aan dit proces heel wat werk 
vooraf ging.

31 januari 1993
Nel herinnert zich vooral de voorberei-
ding en organisatie van de feestelijke 
dienst waarvan ze de ontmoeting op 
straat niet meemaakte omdat ze in de 
Catharijnekerk stond te zingen. In beide 
kerken zou de dienst beginnen met 
dezelfde orde van dienst. Op een afge-
sproken tijd verlieten de gereformeerden 
de Geuzenkerk in de Coppelstockstraat 
met de kanselbijbel en het avondmaalstel. 
Ook de hervormden vertrokken uit hun 
kerk en zo ontmoetten de beide groepen 
elkaar op straat. Er werden rozen uitge-
deeld en men ging in een grote stoet de 
Sint-Catharijnekerk in als een nieuwe 
gemeente. Zou er wel genoeg plaats zijn? 
Het koor stond te zingen en men zocht 
een plekje dat veelal tot op vandaag de 
vaste plek is geworden. Ds. Erica Scheen-
stra die in 1992 in de Catharijnekerk was 
bevestigd, zette de dienst voort. Het was 
een bijzonder gebeuren. De afspraken 
die gemaakt waren voor de mogelijkheid 
dat het eventueel fout zou gaan met de 
samenwerking, zijn niet nodig geweest. 
De verschillen zijn verdwenen. We weten 
niet meer wie oorspronkelijk hervormd of 
gereformeerd was. We zijn één gemeente 
geworden die in 2004 gefuseerd is en 
Protestantse Gemeente Brielle werd.
Het is aan Ries den Dekker en Kees van 
der Heiden te danken dat het SoW-proces 
in Brielle niet eindeloos heeft geduurd. 

Trudy Morgenstern

Herinneringen aan het Samen op Weg-proces in Brielle en Vierpolders 
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Voor deze leerhuisavond kwamen we 
bij elkaar in de Welkomkerk in Rockanje. 
Te gast Piet Schelling (predikant) en Ad 
Nuijten (arts). Samen schreven zij een 
boek met als titel ‘Als het niet meer gaat’. 
Een zin die zij vaak in hun werk tegen-
kwamen (en komen). Het is een uitroep 
van iemand, die door ondraaglijk lijden 
(lichamelijk of psychisch) niet meer verder 
kan en wil leven. Eigenlijk een vraag om 
hulp om het leven te mogen verlaten.  
Jaren heeft dit onderwerp - de hulp om 
een zachte waardige dood - onze maat-
schappij bezig gehouden. Als resultaat 
werd in de Tweede Kamer de Wet toet-
sing levensbeëindiging aangenomen.
 
Ad Nuijten vertelt over de medische kant 
van euthanasie. Het belangrijkste is altijd 
de patiënt. Deze persoon uit de wens 
aan de arts om euthanasie te verlenen. 

Zijn of haar leven wordt onmogelijk door 
ondraaglijk lijden en er is geen uitzicht op 
genezing.
Veel gesprekken moeten worden gevoerd 
om verantwoord (naar de wet) het eutha-
nasietraject in te gaan. 
Piet Schelling vertelt over de gekozen 
levensbeëindiging en geloof. Kun je deze 
wens verenigen met je levenshouding en 
over wat er in de bijbel staat?
Beide sprekers hebben ons op respectvol-
le wijze een inkijk gegeven in de materie 
van euthanasie. Het is belangrijk goed na 
te denken over onze toekomst.
Misschien komen we zelf voor deze keuze 
te staan.

De geplande avond van 8 februari wordt 
verzet naar 30 maart. 
De eerstvolgende leeshuisavond is op 
9 maart in Oostvoorne.

Terugblik leerhuisavond ‘Als het niet meer gaat’

Kerstpakket voor vluchtelingen
Dinsdag 20 december mochten wij als 
Vluchtelingenwerk Brielle onze nieuw-
ste cliënten weer een kerstpakket geven 
namens de diaconie. Ik kan het dan niet 
laten om vol trots te zeggen dat is van 
mijn kerk. 
Wij krijgen dan ook veel dankbare reac-
ties. Vooral in de decembermaand is zo’n 
blijk van medeleven erg welkom. Dus 
hartelijk dank hiervoor.

Begeleiding
Vluchtelingenwerk Brielle helpt status-
houders die nieuw komen wonen in 
onze gemeente met maatschappelijke 
en juridische begeleiding en het zoeken 
naar (vrijwilligers)werk. Onze gemeente 
huisvest een door de regering per jaar 
vastgesteld aantal mensen. Die kunnen 
dan komen via de UNHCR (United Nati-
ons High Commissioner for Refugees).
Nederland nodigt per jaar 500 mensen 
uit. Meestal schrijnende gevallen uit 
vluchtelingenkampen in Jordanië of Liba-
non. Er is dan sprake van een ziek of ge-
handicapt familielid of langdurig verblijf, 
soms wel tien jaar, in een kamp in een 
buurland. Deze mensen worden geduren-
de een half jaar in dat kamp voorbereid 
op hun komst naar Nederland.
Vluchtelingenwerk Brielle maakt dan 
een woning ‘kampeerklaar’. De mensen 
komen rechtstreeks van Schiphol naar 
Brielle of mensen komen via een AZC. 
Wij helpen met de papierwinkel, zoals 

het aanvragen van een uitkering, aanmel-
den bij een ziektekostenverzekering, een 
lening voor de inrichting van een woning, 
DigiD en dergelijke.
De weken erna komen mensen met hun 
post en helpen we met aanvragen van 
toeslagen voedsel-, kleding- en fietsbank.

Gezinshereniging
Een van onze medewerkers helpt mensen 
met juridische zaken, vooral gezinsher-
enigingen. Soms is een ouder alleen naar 
Nederland gekomen en heeft zijn partner 

en kinderen achter moeten laten. Dan 
helpen wij met de zaken die met de IND 
geregeld moeten worden om het gezin 
zo snel mogelijk weer bij elkaar te krijgen.

Als u enthousiast bent geworden om 
ons te gaan helpen, of meer informatie 
wilt, stuur dan een e-mailbericht naar  
brielle@vluchtelingenwerk.nl.

Willemijn Kon
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Hartverwarmend waren de vele felicitaties 
en attenties die wij vanuit de gemeente 
mochten ontvangen voor de geboorte 
van onze zoon Job. Hartelijk dank hier-
voor, we hebben het enorm gewaardeerd! 

Jan en Arieke Meuleman

Heel hartelijk bedankt voor de bloemen 
uit de kerk en ook iedereen voor de feli-
citaties die wij kregen voor ons 65-jarig 
huwelijk.

Coby en Jaap Stolk

Het was in het weekend dat de straten en 
auto’s nog bevroren waren. En aan het 
eind van de middag kon het spiegelglad 
op de weg worden. Wie zou het wagen 
om naar de Sleepseweg te rijden voor de 
geplande adventsontmoeting? Vijfentwin-
tig mensen hadden zich opgegeven. Ze 
waren er bijna allemaal. 
De afgelopen jaren was het door corona 
niet mogelijk om met elkaar te zingen. 
Omdat het nu wel weer kon stond er veel 
samenzang op het programma. Advents- 
en kerstliederen, op de piano begeleid 
door Willem Chr. Meyboom. 
Adri Burghoorn las een kerstverhaal voor 
dat speelde in Frankrijk. Theun Klein 
vertelde op zijn eigen boeiende wijze een 

verhaal over een meisje dat toch Maria 
mocht spelen in het kerstspel. 
De tijd vloog om. Er was ook nog tijd 
ingeruimd voor ontmoeting maar daar 
kwam het alleen aan het begin van de 
bijeenkomst van. De gastheren Arjan 
Monteny en Ronald van de Vliet pakten 
flink uit met koffie, thee, chocolademelk, 
glühwein en allerlei lekkers daarbij.

De boerderij Op Aarde staat nu alweer 
veel jaren open voor deze bijeenkomsten 
en het is bijzonder om daar de sfeer te 
proeven van de komende kerstdagen.
Dank aan iedereen die deze bijeenkomst 
weer mogelijk maakte.

Trudy Morgenstern

Bedankt

Adventsontmoeting

Inleveren kopij
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Kopij inleveren voor 10 februari 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 23 februari. Voor 
foto’s: Joost de Koning, (0181) 416043.

Op 8 januari aangenaam verrast met een 
prachtig boeket bloemen uit de kerk. Een 
lichtpuntje in een donkere periode. 

Ria en Gert Stam

Wij willen hierbij graag iedereen bedan-
ken die met ons meeleefde na het over-
lijden van onze moeder, beppe en oma 
door middel van een kaartje, appje en/of 
aanwezigheid bij de afscheidsdienst. Dat 
heeft ons goed gedaan. 

De kinderen (en partners) en klein-
kinderen van Anneke Friso-Postuma  

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle
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Toe aan een andere auto?
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