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Gebed om Vrede

O lieve Heer, geef vrede
Dia Pacem

Improvisatie door
Edwin Vooijs (1970)

Organist van de
Bergsingelkerk



In 1940 had de
Gereformeerde Kerk,
Rotterdam-Centrum
zo’n 10.000 leden.

De Bergsingelkerk zat
iedere zondag tjokvol….

Een geliefd kerkgebouw
in een rustige buitenwijk



Voorspel Tweede Wereldoorlog
September 1939

Aan de vooravond van de oorlog werd de
Bergsingelkerk gebruikt voor het distribueren

van bonkaarten.



Duitse aanval mei 1940

Offensief Duitse leger loopt vast in
Rotterdam



Rotterdam in vlammen

Kolonel Scharroo tekent
overgave van de stad



Verwoestingen
Bij het bombar-
dement werden 24
kerken verwoest.
De Gereformeerde
Kerk verloor twee
van haar zes
kerkgebouwen:
de Nieuwe Wester-
kerk aan de
Ammanstraat en
de Nieuwe
Oosterkerk aan de
Goudseweg.



Mei 1940

De bezetting begint



De Bergsingelkerk kwam met de schrik vrij

De Bergsingelkerk ontsnapte
nog net aan de verwoesting. In
de omgeving vielen
verschillende bommen: in de
Bergselaan, de Lisstraat, de
Schiebroekse straat en de
Willebrordusstraat. Tijdens de
gevechten in mei 1940 deed
de Bergsingelkerk dienst als
slaapplaats voor Nederlandse
militairen. Gedurende de
bezetting werd de kerk ook een
wijkplaats voor onderduikers.



De dans ontsprongen…. Bewoners van de Lisstraat zoeken
hun eigendommen bij elkaar. Johan
Okkema viel bij de evacuatie uit de
kinderwagen maar heeft het zonder
schade overleefd.

Onder:
De beschadigde Christelijke
Ambachtsschool aan de Gordelweg



Adagio in Sol Minore

Tomasio Albinoni (1671 – 1751)

Albinoni componeerde 81 opera's, 99 sonates, 59
concerto's en negen sinfonia's. Johann Sebastian

Bach was een bewonderaar van Albinoni en
componeerde vier fuga's op thema's uit

Albinoni's opus 1 (BWV 946, 950, 951 en 951a).

Bekende stukken van Albinoni zijn de hobo- en
vioolconcerten uit de bundel Concerti a cinque

(opus 9) en de Sonate da Chiesa (opus 6).

Albinoni is vooral bekend vanwege het Adagio in
g-mineur voor orgel en strijkers, dat door Remo

Giazotto in 1958 werd gepubliceerd.



Elegy
Sir George Thomas Thalben-Ball
CBE (1896 – 1987).

Sir Thalben-Ball was een organist en
componist die, hoewel hij
oorspronkelijk uit Australië kwam,
bijna zijn hele leven in Groot-
Brittannië verbleef.

Hij componeerde verscheidene
orgelstukken waaronder zijn meest
bekende werk Elegy. Dit stuk werd
o.a. gespeeld tijdens de begrafenis
van Prinses Diana op 6 September
1997.



Rotterdamse arbeidersvrouw in de oorlog

Zo schilderde Charley Toorop in
1943 een Rotterdamse
arbeidersvrouw die standvastig
de beproevingen doorstond.
Het is Johanna ‘Jansje’ Punt, die
met een bedrukt gezicht staat
afgebeeld tussen de ruïnes van
Rotterdam.
In werkelijkheid maakte Johanna
Punt zich grote zorgen om haar
drie zonen die in Duitsland
verplicht tewerk waren gesteld.

Stedelijk Museum Amsterdam



Samuel Esmeijer

Samuel Esmeijer volgde een studie aan de HBS in Rotterdam
en was lid van de Bergsingelkerk. Tot augustus 1942 was hij
secretaris van de Gereformeerde jongelingsvereniging
“Calvijn”.  Hij werd na zijn HBS politieman in Driebergen. Hij
sloot zich aan bij het verzet en werd o.m. belast met de
liquidatie van verraders. Tot aan Dolle Dinsdag verborg hij
zich in de Christelijke Ambachtsschool aan de Gordelweg,
waar hj toegang toe had, omdat zijn vader hier les gaf. Zijn
ouderlijk huis aan de Bergsingel werd in brand geschoten. Hij
werd op 29 november 1944 bij een overval neergeschoten.



De Achttien Doden
Jan Campert 1902 - 1943

Ik zie, hoe ‘t eerste morgenlicht
door ‘t hoge venster daalt –

mijn God, maak mij het sterven licht
en zoo ik heb gefaald

gelijk een elk wel falen kan
schenk mij dan uw gena

opdat ik heenga als een man
als ik voor de lopen sta



Godsdiensttwisten in 1944
Prof. dr Klaas Schilder was de meest spraakmakende
theoloog uit de Jaren Dertig. Hij was sterk anti-nazi. Hij
spoorde het kerkvolk aan tot verzet. Hij kreeg helaas een
conflict met de synode over de relatie tussen predes-
tinatie en doop. Hij had misschien gelijk maar kreeg het
niet. In augustus 1944 scheidde Schilder zich af en stichtte
de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk.

Van de Bergsingelkerk ging
geen enkele predikant over
naar de nieuwe Vrijgemaakte
Kerk. Dat was vooral te danken
aan ds G. Bouwmeester. De
meeste predikanten waren te
veel bezig met de oorlogs-
problemen.



Gelukkig is het land

Adrianus Valerius, gelatiniseerde
versie van Adriaen Valéry, ook
Adriaen Valerius (Middelburg tussen
1570 en 1575 - Veere op 27 januari
1625) was een Nederlandse
tekstdichter en componist. Valerius
kennen we tegenwoordig het best
dankzij zijn gedichten over het land-
en burgerleven en zijn
geuzenliederen die verhalen over
de Tachtigjarige Oorlog vertellen.

Improvisatie door Edwin Vooijs.



Bergsingelkerk in de hongerwinter
In het najaar van 1944 begon in
Rotterdam de hongerwinter. De
Bergsingelkerk namen samen met het
ziekenhuis Eudokia aan de Bergweg het
initiatief om voedsel aan te voeren uit
de Noordelijke provincies.

In december 1944 werd
door de kerk de
Stichting “Hulp voor
Allen” opgericht die de
activiteiten zou coör-
dineren.
Voorzitter werd ds J.A.
Tazelaar.



Bergsingelkerk in de hongerwinter
De voedselvoorziening verliep via de Bergsingel-
kerk en het ziekenhuis Eudokia. De hele operatie
was goed geregeld. Meer dan de helft van de
kerkgemeente, zo’n 5000 personen had zich
laten inschrijven voor noodhulp. Uiteindelijk
zouden er ongeveer 8000 personen in Rotterdam
Centrum gedurende vier maanden van voedsel
worden voorzien.



Bergsingelkerk in de hongerwinter

De verdeling van voedsel was één ding,
het vinden en vervoeren was nog
ingewikkelder.
De kerk installeerde een speciale
inkoopraad bestaande uit gereformeerde
ondernemers zoals Harry Bonda, Cor
Meeder, gebroeders Schop, Van der
Torren e.a.
Er werden colonnes vrachtwagens naar
Groningen gestuurd en zelfs twee
binnenvaartuigen gecharterd zonder
papieren waarvan er een door de Duitsers
in beslag werd genomen (met voedsel en
al).



Noodcommissie Hulp voor Allen
Tazelaar, Van Sluijs, Van
Dongen, Reitsma, Kolk,
Corbeth, Dekker, Van
Eisden, Kranenburg,
Mostert, Port, Schipperus,
Kok, Schop, Vooijs, Bonda,
Boor, Van der Burg, Van Es,
Van Krimpen, Van der Hel,
Kuijvenhoven, Meeder,
Meijster, Moster, Van der
Torren, Aalbersberg,
Buesink, Enzlin, Fonteyn,
Jansen, Van Keulen, De
Kievit,  Kolk, Kuypers,
Lengkeek, Van Loon,
Moerman, Schouten,
Teeuwen, Van Noort, Visser,
Vos, Van Weelden,
Weggeman, Wijmans, De
Wit, De Wolf, en vele
anderen.

Drs Harry Bonda

Ds Jos van Krimpen



Elegy
Herbert Whitton Sumsion CBE (1899
– 1995)

Sumsion was een Engelse musicus en
werkte als organist van de Gloucester
Cathedral van 1928 to 1967.

Van 1917 – 1919 diende hij in de Queen’s
Westminster Rifles en vocht tegen de
Duitsers in de loopgraven van Vlaanderen.

Hij componeerde veel orgelstukken
waarvan Elegy een van de meer bekende
is.



Adagio for strings

Samuel Osborne Barber II (1910 –
1981)
Amerikaanse componist en muziekpedagoog.

Jonger dan Arnold Schönberg, Alban Berg of zijn
landgenoot Charles Ives behoorde Barber nooit
tot de muzikale avant-garde. Zijn oeuvre kan als
postromantisch beschouwd worden, harmonisch
schept hij uit wat de 19e eeuw heeft opgeleverd,
qua vorm maakt hij veel van de sonatevorm
gebruik (vooral in zijn symfonieën), ook als hij de
uitdrukkingsmiddelen vanaf de jaren 40 uitbreidt.

In de versie voor strijkorkest ging het Adagio for
Strings in 1938 onder leiding van Arturo Toscanini in
New York in première.



Voor hen die vielen
Ds Dietrich Bonhoeffer, betrokken bij de aanslag op Hitler,
opgehangen in Flossenburg op persoonlijk bevel van Hitler
enkele dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het is mijn tijd. Mijn leven is voorbij
Ik ben een sterveling met schuld beladen
U spreekt mij in het uur des doods niet vrij

Maar troost mij met de glans van Uw
genade

Dit beeld is mij genoeg: uw volk is vrij
Ik zal de overoever niet betreden

O Eeuwige, ontferm u over mij
Bedek mij met het dauwkleed van uw vrede



Psalm 126
Maar laat ons toch ook dromen, tot een troost

laat ons nu dromen dat, die wij verloren
als tarwe in de grond worden herboren
dragend de garven van een rijke oogst

Want wie met tranen ‘t zaad hebben gezaaid
zullen zij niet, door Uw vertroosting wakker

zien hoe het wuivend graan op hunnen akker
zal, uitgaand met gejuich, worden gemaaid?



De Bevrijding



Geef hun eeuwige rust, o Heer,
en laat het eeuwig licht op hen schijnen

Reqiem Eternam dona
eis, Domine

Orgelimprovisatie
door

Edwin Vooijs

Berginsingelkerk
Rotterdam
4 mei 2019



Hartelijk dank voor uw
belangstelling


