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Nieuwsbrief Vrienden van de Sint Catharijnekerk 
 

Vrienden, 

We staan aan de vooravond van de Dag van de St-Catharijnekerk op 11 maart. 

Een dag met interactieve, muzikale en culturele activiteiten voor jong en 

oud!  Rondleidingen door de kerk en naar de klokkenzolder, interactieve muzikale 

workshops voor jong en oud door leden van Vocaal Ensemble En Chantant en leden van 

barokorkest Bachfreunde. Er zijn creatieve workshops tekenen voor de kinderen, het 

optreden van Land of Song (Rene Zoutewelle en Jacqueline du Mortier), worksshops 

percussie door Peter Moree en Kees Zwaan .Alles wordt afgesloten met een afterparty met 

een drankje en een nootje. 

In het avondprogramma een concert door Vocaal Ensemble “En Chantant”. Dit begint om 

20.00 uur. 

https://mailchi.mp/e316357c5d20/dag-van-de-sint-catharijnekerk?e=%5bUNIQID%5d


 

De jaren 2023/2024 zijn en worden voor de Vrienden van de St. Catharijnekerk best 

bijzondere jaren. 

In 2024 is het 20 jaar geleden dat de vereniging Vrienden van de St.-Catharijnekerk werd 

opgericht met als oogmerk bij te dragen aan het behoud van de St. Catharijnekerk.  

Naast het lidmaatschap als inkomstenbron is er gewerkt aan het meer openstellen van het 

kerkgebouw als ontmoetingsplaats voor allerlei activiteiten. 

De oprichting ging niet ongemerkt voorbij. Bij de eerste presentatie van de Vereniging was 

de toenmalige burgemeester Betty van Viegen aanwezig en werd het oprichtingslied ten 

gehore gebracht door het zakkendragersgilde “de Kaailopers”. 

Trouwens, als je Het Nieuwsland van Brielle van eind december 2022 leest, valt op dat het 

kerkgebouw goed in de belangstelling staat.  Op praktisch elke pagina wordt wel de naam 

van de St. Catharijnekerk genoemd als de plek voor de activiteiten in december.  

De financiële bijdragen voor specifiek onderhoud van het kerkgebouw en specifieke zaken 

m.b.t. het interieur worden betaald uit de contributie van de Vrienden. Met een relatief 

bescheiden ledental zijn in al die jaren toch een aantal mooie projecten gerealiseerd. 

Hierbij valt te denken aan de vernieuwde entree en toiletfaciliteiten. 

De unieke statenbijbel en het herstel van beschadigde ramen van de zijbeuk staan nu op 

het programma. 

De statenbijbel is één van de oudste in Nederland en nog compleet. Het boek valt uit 

elkaar en moet opnieuw ingebonden worden. 

Herstel van de glas-in-loodramen is nodig om wind en water buiten te houden. 

Er zijn echter veel meer leden nodig om dit mooie werk van de Vrienden te kunnen 

voortzetten en een bijdrage in de bekostiging te kunnen leveren. 

 



Juist rond de Dag van de St-Catharijnekerk wil het bestuur met uw hulp proberen nog 

meer leden te werven. Vraag eens rond en mogelijk is uw buurman of uw neef nog geen 

lid . 

Het zou fijn zijn ons ledental dit jaar te kunnen verdrievoudigen: van 330 naar 1000 leden. 

In het Historisch Museum aan de Markt is op dit moment een  maquette te zien van het 

centrum van Brielle, waarbij het kerkgebouw in al zijn pracht te bewonderen is. 

  

Onze vaderlandse geschiedenis kent vele gezegden met sprekende woorden. Er zijn 

talrijke spreekwoorden met het kerkgebouw als onderwerp, zoals ‘In de kerk, is altijd werk’ 

met als duiding ‘een mens heeft altijd aanleiding, om naar de kerk te gaan’. 

Onze vereniging zet het behoud van de St-Catharijnekerk centraal, zodat er altijd 

aanleiding is om activiteiten mogelijk te blijven maken. 

Het is tenslotte de verbinding tussen heden en verleden die de St-Catharijnekerk zo 

bijzonder maakt. 

Schatplichtig aan de geschiedenis maakt dat de St-Catharijnekerk bestaansrecht heeft in 

de toekomst. 

  

We willen de Dag van de St-Catharijnekerk tot een jaarlijks terugkerend evenement in het 

voorjaar maken. 

 

Programma ‘Dag van de Catharijnekerk’ 

  

Datum:         Zaterdag 11 maart 2023. 

Tijd:               10.00 – 17.00 uur 

Organisatie: Een dag onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van de St-

Catharijnekerk. 

Doel:            Een interactieve dag met kunst en cultuur met en door organisaties 

die  gebruik maken van de kerk. 

  

10.00 uur     Inloop met koffie en thee 

  

10.30 uur     Vocaal Ensemble En Chantant zingt 

  

10.40 uur     Welkomstwoord door voorzitter van de Vrienden Derk Tuinema 

                    Presentatie van het nieuwe logo van de Vrienden. 

  

10.50 uur     Rondleiding door kerk en klokkentoren door Leen van Geest en 

Klokkenluiders 

  

11.00 uur     Land of Song speelt (accordeon, bas, gitaar) bij de ingang van de 

Kerk. Jacqueline du Mortier en René Zoutewelle spelen en zingen een voorproefje van hun 

nieuwe repertoire. 

  



11.30 uur     Het Klokkenluiderskoor met het mobiele beiaard zingt en speelt enkele 

                   nummers van hun repertoire. 

  

12.00 uur     Lunchpauze. 

  

12.30 uur     Lezing ‘Bouwstijlen, Vlaamse (Brabantse) Gotiek’  Ir. J.W. Walraad 

  

13.15 uur     Vocaal Ensemble En Chantant verzorgt een workshop waarin ritme, maat en 

lijf een belangrijke rol spelen. 

  

13.30 uur     Peter Moree (muziek)/ Kees Zwaan (tekenen) verzorgen 

Workshops. 

  

14.00 uur     Leden van de Bachfreunde verzorgen workshops door de kerk met 

                  hun instrumentarium (viool, fagot, etc.). 

 

 

  

14.30 uur     Workshops Kees Zwaan / Peter Moree 

  

15.00 uur     Land of Song speelt (accordeon, bas, gitaar) bij de ingang van de 

Kerk. Jacqueline du Mortier en René Zoutewelle spelen en zingen een voorproefje van hun 

nieuwe repertoire. 

  

15.30 uur     Rondleiding door kerk door Leen van Geest e.a. 

  

16.15 uur     Afterparty 



 

                  Napraten met een drankje en een nootje. 

  

17.00 uur     Afsluiting van de Dag van de St-Catharijnekerk door de vz van de 

                    Vrienden Derk Tuinema. 

  

’s Avonds start om 17.45 uur de inloop van Vocaal Ensemble En Chantant voor het concert 

met het barokorkest Bachfreunde getiteld ‘Bach in perspectief’. 

Tijdens de Dag van de St-Catharijnekerk kunnen ook al kaarten voor het concert gekocht 

worden. EN..VRIENDEN VAN DE SINT-CATHARIJNEKERK krijgen korting. 

  

Het concert start om 20.00 uur en heeft een pauze waarin het publiek een drankje kan 

nuttigen. De entree bedraagt € 15,- incl. consumptie. 

Kaarten te bestellen via de website www.enchantant.nl of 11 maart in de kerk. Kaarten 

worden op naam klaargelegd bij de kassa op de avond van het concert. 
  

 

http://www.enchantant.nl/

