
 

Nieuwsbrief Vrienden van de Sint Catharijnekerk 
 

Van de voorzitter 

Nu het voorjaar echt is begonnen is het zeker tijd om weer een Nieuwsbrief uit te sturen. En daarbij kijken we ook onherroepelijk terug in de 

tijd. 

Ik aarzel om alle zaken te noemen die over ons heen gekomen zijn afgelopen jaar. 

Voor velen was het een slecht jaar. Daar staan we wel bij stil, als privépersoon maar ook als Vrienden van de Sint Catharijne. 

Afgelopen jaar hebben we een aantal initiatieven helaas niet uit kunnen werken. Zo noem ik bijvoorbeeld de Vriendenbijeenkomst. Jammer. 

Terugkijkend in de tijd bladerde ik de website van het Streekarchief Voorne-Putten door. Daar kwam ik een foto van het kerkgebouw uit 1920 

tegen (ja, precies een volle eeuw). Na wat restauratiewerk van de beschadigde foto wil ik u de foto niet onthouden. 

 

Ziet u dat het orgel nog onder de toren hangt? En let ook eens op de twee gildeborden die nu ook op een andere plaats hangen. Hier hangen ze 

nog vlak bij het tien-geboden bord.  Dat hoorde ook zo, omdat ze een extra aansporing waren voor de betreffende gildeleden om zich zo te 

gedragen zoals in de beschreven Bijbelboeken stond vermeld. 

 

Dit jaar belooft echter weer nieuwe kansen te bieden. Komt er nu wel een Vriendenbijeenkomst? Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. die 

besmettelijke ziekte (nee, ik noem het woord niet, genoeg vermeld) hopen we toch wat te gaan doen. We houden u natuurlijk zo goed mogelijk 

op de hoogte van de plannen. 

Het op korte termijn houden van een jaarvergadering zit er vooralsnog niet in. Daarom willen we u door middel van deze Nieuwsbrief zo goed 

mogelijk informeren. We beseffen, dat dit als een zwak substituut van een jaarvergadering door het leven moet, maar het kan even niet anders. 

 

Het jaarverslag 2020 van onze secretaris Kees Zwaan: 

  

Het bestuur van de Vrienden had voor 2020 allerlei activiteiten op het programma staan. Ook waren er diverse ondersteunende acties op de 

agenda gezet. Helaas kwam daar de pandemie tussendoor en kon soms niets, weinig, dan wel een deel van de plannen worden geëffectueerd. 



Als culturele activiteiten waren o.a. gepland: een presentatie over de gebrandschilderde ramen in de Catharijnekerk met een muzikale omlijsting 

van hoog niveau, de orgel- en beiaardconcerten georganiseerd door de Culturele Commissie Catharijnekerk, een rondleiding o.l.v. Leen van 

Geest, concerten van Vocaal Ensemble En Chantant. De presentatie over de gebrandschilderde ramen is slechts uitstel geworden. Alle 

deelnemers hebben zich bereid verklaard deze bijeenkomst op enig moment toch doorgang te laten vinden. 

De Santa Run van 2019: Na enig uitstel werd uiteindelijk een mooie som geld door Rotary’s Peter Nagelkerke aan voorzitter Piet de Winter 

aangeboden. Het betrof de opbrengst van de succesvolle Santa Run van de Rotary, welke in december 2019 werd gehouden. 

Andere zaken die doorgang vonden waren het vervangen van de normale verlichting in de kerk door LED-verlichting, hetgeen naast een energie 

beperking een enorme kostenbesparing gaat geven. 

Ook het vervangen van de informatiezuil kon worden doorgezet. Zodra we weer bezoekers in de kerk kunnen ontvangen zullen zij kunnen 

genieten van deze vernieuwde faciliteit. 

In het Kam-orgel werden de schalbekers vervangen, hetgeen het niveau van dit magistrale orgel nog verder verbeterde. 

Het vergulden van de beeltenis van Catharina staat nog op het programma. 

Tot slot heeft het bestuur zich gebogen over het fenomeen ‘niet-betalers’. Het kost onze penningmeester Maarten Speelman heel veel tijd en 

energie achter Vrienden aan te gaan die heel laat, dan wel helemaal niet hun bijdrage van € 12,50 betalen. Het bestuur beraadt zich op een 

oplossing. 

 

  

Mededelingen van onze penningmeester Maarten Speelman: 

Omdat de jaarvergadering niet gehouden kan worden publiceren we hier.... 

 

Kascontrolecommissie 

Gezien de bijzondere omstandigheden is de controle slechts door één lid (de heer Verlaat) van de Kascontrolecommissie uitgevoerd en in orde 

bevonden; de heer Monster (het tweede lid) had hiertegen geen bezwaar. 

 
  

 

 

 



  
 
 
 
 
  

    BALANS PER 31 DECEMBER 2020       

                  

Omschrijving 2020 2019 Omschrijving 2020 2019   

    (€) (€)     (€) (€)   

Nog te ontvangen contributies                    -                   102 Eigen vermogen:       

        Saldo begin boekjaar           21.287           18.872   

Liquide middelen           20.581           22.313 Exploitatie resultaat             1.127-              2.415   

        Saldo einde boekjaar           20.160           21.287   

                  

        Voorziening Kam-orgel                    -                   900   

                  

        
Vooruitontvangen 
contributies  

                421                 228   

                  

              20.581           22.415               20.581           22.415   

                  

                  

      Exploitatie overzicht 2020       

                  

Omschrijving 2020 2019 Omschrijving 2020 2019   

    (€) (€)     (€) (€)   

Toevoeging voorziening Kam-orgel                 500                 900 Contributies                3.463              3.335   

                  

Bankkosten                   159                 155 
Vrijval Voorziening Kam-
orgel 

                   -                      -     

                  



 

Bestuurskosten                      -                     77 Ontvangen donaties              3.058              2.127   

Publiciteit                   200                 235           

Algemene kosten                   70                 133 Ontvangen rente                     2                     2   

                  

Gedoneerd                6.721              1.549           

                  

Exploitatie resultaat             1.127-              2.415           

                  

                  

                 6.523              5.464                  6.523              5.464  
 

 

 

Mededelingen vanuit de Culturele Commissie Catharijnekerk: 

Weer heel wat activiteiten staan gepland 

 

ZOMERCONCERTEN: 

 

Zaterdagserie Aanvang 16.00 uur 7x 

ORGEL, event. + zang of instrument(en) 10 juli t/m 25 september (2021 alleen te Brielle) 

 

Maandagserie Aanvang 20.15 uur Orgelconcerten (15x) 

maandag, 21 juni t/m 27 september 

 

Maandagserie Aanvang 19.00 uur Beiaardconcerten (8x) 

12 juli t/m 30 augustus 

  

EXPOSITIES: 

Willy Groot sculpturen (Zuidbeuk) 



5 juli - 4 september 

Afrikaanse Kunst schilderijen (Toren) 

Bram Poldervaart 

5 juli - 4 september 

 

BRIELLE BLUES: 

Zaterdag, 24 juli 16.00 uur 

  

BRUISEND BRIELLE 

Zaterdag, 28 augustus 10.30 - 17.00 uur 

  

MONUMENTEN (ORGEL)DAG 

Zaterdag, 11 september 2021 11.00 - 17.00 uur bezichtiging van Kam- en kistorgel met orgelbespelingen 

  

KOOR- & ENSEMBLECONCERT 

Zaterdag 25 september 2021 16.00 uur Vocaal Ensemble Magnificat uit Middelharnis o.l.v. Mirjam van den Hoek 

Organist Sander van den Houten. Werken van J.S. Bach, J.C. Bach, H. Schein, J. Schütz en P.J. Sweelinck 

 

Zondag, 3 oktober 16.00 - 17.00 uur Ensemble ‘LUKKA’ 

  

ORGEL- IMPROVISATIECONCOURS 

Zaterdag, 30 oktober 14.00 - 21.00 uur 

  

SHANTYKOOR-FESTIVAL 

Zaterdag, 6 november 11.00 – 17.00 uur 

(1 april-generale rep. voor 2022) 

 

Mededelingen m.b.t. de informatiezuil  

De informatiezuil is gereed om gebruikt te gaan worden. Er is nieuwe software gemaakt en getest. Een hele verandering t.o.v. de "oude"zuil. 

Deze zuil is aan de Sjoel geschonken om daar in de droge ruimte van de Sjoel nog verder goed te kunnen functioneren. 

Het ligt in de bedoeling om, nadat de nieuwe zuil in gebruik is, toevoegingen aan het programma te maken om ook het verhaal van de kerkklokken te 



vertellen. 

  

Het mobiele beiaard van het Briels Klokkenluiders Gilde i.c. Kees Zwaan: 

Het Briels Klokkenluiders Gilde BKG) heeft in de aanloop naar 2022 (Brielle 450 jaar bevrijd) een aantal activiteiten op stapel staan. 

Een daarvan is het laten gieten van een mobiel beiaard door Simon Laudy uit Finsterwolde. Dit heeft daadwerkelijk plaatsgevonden in februari 2021. 

Inmiddels is het beiaard gearriveerd in Brielle. 

Voor de liefhebbers / kenners: de stemming van dit mobiele beiaard is: c  d   e f  fis  g  a  bes  b  c  cis  d  e  f. 

Er is inmiddels ook een Beiaardkoor gevormd door zangers en instrumentalisten. Binnenkort zullen hopelijk de eerste repetities plaatsvinden. 

Er zullen o.a. stukken uit het “Llibre vermell de Monserrat” (Rode boek van Monserrat) ten gehore worden gebracht op diverse dagen in 2022. Het 

“Llibre vermell de Monserrat” is verzameld tussen 1396 en 1399 voor pelgrims die het klooster van Monserrat (Catalonië) bezochten. 

Een van de monniken schreef in het boek: 

“Omdat de pelgrims, terwijl zij de nachtwake doorbrengen in kerk van de Heilige Maria van Montserrat willen zingen en dansen, en ook overdag op de 

straten en pleinen, en omdat het niet passend is om daar andere dan eerbare en vrome liederen te zingen, zijn hier boven en onder er enige 

opgeschreven. Ze moeten waardig en spaarzaam gebruikt worden om diegenen die hun gebed en vrome contemplatie willen voortzetten, niet te 

storen ...” 

Verder heeft het BKG plannen een nieuwe luidklok te laten gieten. Dit zou een publieke gieting in 2022 moeten worden en plaats moeten vinden in 

Brielle. 

Allerlei zaken om naar uit te kijken! 

 

 

  



 


