
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief Vrienden van de Sint Catharijnekerk 
 

Beste Vrienden, laatst ontving u van de Vrienden van de St. Catharijnekerk een 
Nieuwsbrief die eerder een Music Special was. Alle concerten in de St. Catharijnekerk 
stonden er in vermeld. Wij hebben u op deze wijze inzicht gegeven in de vele activiteiten 
van de Culturele Commissie Catharijnekerk in hun jubileumjaar, het Collegium Vocale 
Briela, Vocaal Ensemble En Chantant, het Monnikenkoor en Consortio Vocale Brielle. 
Deze Nieuwsbrief van de Vrienden volgt snel op de vorige. De reden is, dat onze ALV 
(algemene ledenvergadering) verplaatst is. 
De ALV van de Vrienden vindt nu plaats op woensdag 23 maart a.s. om 20.00 uur in 
de Sjoel aan de Turfkade. De voorbereidingen op het bezoek van de koning op 24 maart 
zijn zo veelomvattend, dat er geen plek voor de Vrienden was in de consistorie van de 
kerk. Wij zijn graag bereid geweest voor deze keer plaats te maken. De koning komt 
natuurlijk niet ieder jaar naar Brielle. 

 



 

U bent dus van harte uitgenodigd op 23 maart! Noteer de datum dus in uw agenda! 
Op de agenda staan o.a. een aantal bestuurswisselingen: Piet de Winter treedt af als 
voorzitter en Fre Eggens treedt als bestuurslid en vertegenwoordiger van de VVC binnen 
het overleg van de Stichting Brielse Dom. 
Meer informatie omtrent de ALV ontvangt u binnenkort. 
 
Om u alvast een idee te geven waar u op 23 maart binnen stapt: 
De Sjoel in Brielle is een synagoge uit 1871 en het enige overgebleven joodse gebedshuis 
in de regio Voorne-Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland. Sjoel is 
de jiddische benaming van een synagoge. 
De synagoge is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer als zodanig in gebruik. Na 1945 
werd het pand gekocht door een aannemer die er een opslagloods van maakte. In 1999 is 
de Stichting Behoud voormalige Synagoge Brielle opgericht, die op initiatief van ds. Egbert 
Rietveld fondsen verzamelde om het pand aan te kopen en te restaureren. Op 11 
september 2005, ter gelegenheid van Open Monumentendag, werd het gebouw onder 
grote belangstelling en in aanwezigheid van rabbijn Avraham Soetendorp heropend. Het 
pand is, onder leiding van architect Jan Walraad, gerestaureerd en draagt nu officieel de 
naam Sjoel Brielle. Het is een plaats geworden voor herinnering, ontmoeting en cultuur. 
Exposities, concerten, trouwerijen en uitvaartbijeenkomsten als mede Algemene 
Ledenvergaderingen zijn mogelijk in het pand. 
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