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EN TOCH …. EN TOCH ….. EN TOCH …  
Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining -
toch zal ik juichen voor de ENE,
jubelen voor de God die mij redt.
God, de ENE, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over de bergen gaan.

De profeet Habakuk twijfelt er niet aan. Het 
kan nog zo slecht gaan met de mensheid, 
door allerlei oorzaken, toch is er altijd de 
ENE, de EEUWIGE die er is. JAHWEH, bij 
wie je kracht kunt vinden, die helpt als het 
leven moeilijk is. De ENE die je laat zingen 
en juichen, want er is altijd redding, ook in 
de donkerste tijden. 
Kunnen wij in deze tijd dat ook nog geloven? 
Durven wij te zeggen: en toch, en toch, en 
toch is er altijd EEN die met ons meegaat en 
naast ons staat, in gemakkelijke, maar ook 
in moeilijke tijden.
Wij hebben vaak het idee dat we het 
alleen moeten doen, zo willen we het 
soms ook - hebben wij God wel nodig? Als 
er geen problemen zijn met werk, gezin 
of gezondheid, dan denken we toch veel 
minder aan de ENE, dan wanneer we te 
maken hebben met tegenslagen? 
Als ik 's avonds voor het slapen de dag nog 
even doorneem, dan ben ik (als de dag 
probleemloos is verlopen) veel sneller klaar, 

dan wanneer het een zware dag was. Terwijl 
er na zo'n goede dag eigenlijk meer is om 
voor te danken en te juichen. 
We zijn maar kleine mensen, met onze 
sterke en zwakke kanten. Gelukkig kunnen 
wij altijd, net als Habakuk, terugvallen op 
de Eeuwige. Wij zijn nooit alleen!!!

Marian Luijkenaar Francken

GELOOFSBELIJDENIS VAN  
DE PROFEET HABAKUK

VAN DE REDACTIE

Maart roert zijn staart, is een bekend 
gezegde. Dit jaar komt dat wel uit. Het 
lijkt wel herfst, met al die regen en zware 
windstoten! 
Er is weer lekker veel te lezen in deze tweede 
Mare van 2019. Voor elck wat wils, zoals één 
van de inzenders in zijn stukje schrijft.

Het was weer een genoegen om alle 
inzendingen te lezen en te kijken waar ieder 
artikel het beste op zijn plaats is. In ieder 
geval veel dank aan alle inzenders.

Marian Luijkenaar Francken (eindredactie)
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UIT DE URDU-GEMEENTE

Op 22 januari heeft de PKN de Urdu-gemeente 
benaderd voor een interview in het tijdschrift ‘Petrus’.
Zij hadden een jongere nodig tussen 16 en 24 jaar. Arail 
Robin Gill, 16 jaar oud uit de gemeente Amsterdam 
had ik benaderd en gevraagd en hij was bereid om het 
te doen.
Het was een goed gesprek en het resultaat staat in het 
kader hieronder.
Verder zijn er twee dankbetuigingen geweest in 

Rotterdam. Op 20 januari van de familie Morris en op 
10 februari van de familie Rufus John.
Op 24 februari kreeg de Urdu-gemeente bezoek van 
een predikant uit Canada.
Op 6 maart was het Aswoensdag. Toen begon de 
vastentijd, veertig dagen voor Pasen.
De dominee zal iedere dag een gemeentelid bezoeken 
voor gebed, daarna wordt het vasten geopend en 
wordt er gezamenlijk gegeten.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

ZOEK EN VINDT

Kinderen en jongeren vertellen openlijk over hun zoektocht naar God.
‘God geeft me weleens een duwtje in de rug’

Arail Gill (16) werd geboren in Pakistan en kwam op zijn derde naar Nederland. Met zijn ouders, broers 
en zusjes bezoekt hij wekelijks in Amsterdam een van de twee Urdu-gemeentes in Nederland. Dat zijn 
gemeenten van Pakistaanse christenen. Ze zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

‘Een paar maanden geleden moest ik voor een grote groep mensen iets presenteren. Ik dacht: hoe ga ik dat 
doen? Ik opende mijn Bijbel om even mijn hoofd te legen. Toen kwam ik terecht bij de geschiedenis van Mozes, 
die ook iets moest doen waar hij tegenop zag. Hé, dacht ik toen, dat vind ik dan wel grappig. Een ander zou 
zeggen: toeval dat je daar terechtkwam. Maar dat denk ik niet. Ik probeer elke dag een stukje uit de Bijbel te 
lezen, vaak voordat ik naar school ga. Dan open ik de Bijbel altijd random, ik vind dat fijn. Vaak stuit ik dan 
op iets waarvan ik denk: God wil mij iets leren met dit stukje. Ik geloof dat God mij daar dan ook echt in leidt.
Onze kerk in Nederland wordt bezocht door rooms-katholieke, protestantse en evangelische christenen. We 
spreken één taal, het Urdu. Dat brengt ons bij elkaar. Zo krijgen kinderen de rituelen en de cultuur van Pakistan 
mee.
Ik heb op mijn twaalfde jaar al geloofsbelijdenis gedaan, tijdens een vakantie in Pakistan. Holy Communion 
heet dat. Het was een eigen beslissing van mij om dat te doen. Waarom ik dat wilde? Ik ben geboren in een 
christelijke familie, ik luister naar wat mijn familieleden en de dominee zeggen over het geloof. Ik voel dat God 
met mij is, dat motiveerde me om belijdenis te doen.
Dat gevoel is voor mij: dat er altijd iemand over je waakt, dat Hij voor, achter, boven en onder je is. God geeft 
me ook weleens een duwtje in de rug. Ik werd een keer bijna aangereden door een auto, ik was net op tijd weg. 
Terwijl er niemand achter me stond. Ik heb van meer mensen uit mijn omgeving zulke verhalen gehoord. Dan 
voel je echt dat Hij er is. Geloof brengt mij rust en vrede. Of ik in armoede of rijkdom zal leven, het geloof geeft 
me hoop, motivatie, standvastigheid.
Ons gezin sluit elke dag af met een gezamenlijk familiegebed, waarin we ook vragen of God ons de volgende 
dag weer wakker wil laten worden. Als we ergens heen gaan met de auto, zeggen we eerst psalm 23 op, ‘De Heer 
is mijn herder’. Ik geloof dat Hij dan ook over je waakt. Zulke teksten, over Gods bescherming, moet je wel uit 
je hoofd kennen vind ik. Een ongeluk is zo gebeurd. Als ik later zelfstandig woon zal ik het ook op die manier 
doen’.

Arail Gill

DE KERKENRAAD BIJEEN

De kerkenraad heeft in de vergadering van vorige 
week de begroting van 2019 besproken en voorlopig 
goedgekeurd. Wanneer de begroting na de volgende 
kerkenraadsvergadering definitief in orde wordt 
bevonden, zal deze ter inzage liggen voor alle 
gemeenteleden.

De Jaarrekening van de kerk wordt samen met de 
Plaatselijke Regeling, het Beleidsplan en een door 
de kerkenraad voorlopig vastgesteld profiel van de 
gemeente opgestuurd naar het CCBB van de PKN. Dit 
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Op 6 december 2018 is de heer Johan (Joop) Koopman 
overleden in de leeftijd van 95 jaar. Joop is geboren 
en getogen in Rotterdam in een groot gereformeerd 
gezin met zeven kinderen waarvan Joop het derde 
kind was. 
Op jonge leeftijd maakte hij in 1940 in de 
Statensingelkerk kennis met Hanny Zonneveld met 
wie hij in 1948 is getrouwd. Er werden zes kinderen 
geboren.
Joop en Hanny waren ruim 67 jaar gehuwd toen Hanny 
in december 2015 op 91-jarige leeftijd overleed. Zij 
was al geruime tijd ziek en verbleef ruim vier jaar in 
een verpleeghuis.
Na de eerste periode van hun huwelijk in de Paetsstraat 
ingewoond te hebben bij de familie Zonneveld, zijn 
zij naar “Zuid” vertrokken, waarna zij zich in 1987 
weer in “Noord” aan de Schiekade vestigden.

Naast zijn zeer drukke werkzaamheden, als 
accountant, is hij enige tijd penningmeester van de 
Gereformeerde Kerk te Charlois geweest.  Ook heeft 
hij meegewerkt aan de totstandkoming van het eerste 
verpleeghuis “De Elf Ranken”  (11 diaconieën van 
kerken). Jarenlang heeft hij in het bestuur, ook als 
penningmeester, gezeten.
Omdat Joop weigerde voor de vijand te werken is hij in 
1943, na meerdere pogingen om een adres te vinden 
waar hij zou kunnen onderduiken, uiteindelijk in 
Friesland beland.
Bij de gereformeerde boer Hoekstra in Rijperkerk kon 
hij als boerenknecht terecht.
Hij heeft daar alle voorkomende werkzaamheden 
verricht. Ook leerde hij daar “spinnen”, hetgeen hij 
na z’n werkzame leven, ook vaak beoefende.
Joop heeft in deze onderduikperiode een zeer 
spannende tijd meegemaakt.
De Duitsers verdachten de onderduikers (Hoekstra 
had er soms vier in huis) van sabotage.
De boerderij werd gevorderd; het vee afgeslacht. 

TAAKGROEP INTERN

UIT DE GEMEENTE

Het onderstaande naar aanleiding van vragen uit de 
gemeente:

Het Avondmaal

Het Avondmaal in onze kerken wordt ieder jaar op 
Witte Donderdag gevierd, in navolging van het laatste 
Avondmaal dat Jezus hield met zijn discipelen. Dit 
gebeurt in alle christelijke kerken.
In onze kerken is het gebruikelijk om het Avondmaal 

ongeveer eens per zes weken te houden. Tot onze spijt 
lukt dat niet altijd, omdat wij veel gastvoorgangers 
hebben. Dat zijn niet altijd predikanten. Om het 
Avondmaal te mogen vieren moet de voorganger 
predikant zijn! Ook komt het wel voor dat een gast-
predikant geen Avondmaal wil vieren in een vreemde 
gemeente. Daarom passen wij de data aan en houden 
toch zoveel mogelijk rekening met de zes weken 
tussentijd.

Marian Luijkenaar Francken

college zal toestemming moeten geven om te starten 
met het beroepingswerk.

De kerkenraad heeft aan dhr. Aad van Endhoven 
gevraagd om in de vacante periode voor een aantal 
uren per week pastorale bijstand te verlenen

Het beleidsplan en het profiel van onze gemeente 
zullen tijdens een bezinningsdag door de kerkenraad 
verder worden uitgewerkt. Daarna kan de hele 
gemeente er kennis van nemen.

Marian Luijkenaar Francken (scriba)
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DE WERKGROEP JONGEREN MIDDELLAND

Wij voelen ons verantwoordelijk
Ongeveer twintig jaar geleden werkte Roelie Zijlstra 
als kinderwerker van het wijkpastoraat Middelland 
samen met de Marokkaanse werkgroep in de wijk. Er 
werden activiteiten georganiseerd in het wijkgebouw 
aan de Middellandstraat.
Enkele jaren geleden nam een aantal ‘kinderen’ uit 
die tijd contact met mij op. Het waren nu mannen 
tussen de 25 en 35 jaar, die als kind hadden 
deelgenomen aan het kinderwerk. Zij maakten zich 
nu zorgen over de kinderen en de jongeren in de 
wijk. Door de bezuinigingen zijn er veel clubhuizen 
gesloten en is er vrijwel geen jongeren- en kinderwerk 
meer in de wijk. Zij  zeiden: ‘Wij zijn opgegroeid in de 
wijk en wij hebben veel te danken aan het jongeren- 
en kinderwerk in de wijk. Maar nu is er bijna geen 
aandacht voor hen. Wij voelen ons verantwoordelijk 
en wij willen hen helpen om zich niet alleen gelaten 
te voelen, om samen met hen te zoeken naar wie zij 
willen zijn’.

De vriendengroep aan het werk
De groep mannen bestaat uit een hechte groep 
vrienden. De meesten van hen hebben een baan 
en zij hebben jonge kinderen. Zij doen dit werk in 
hun vrije tijd. Wij zijn begonnen om met elkaar te 
onderzoeken welke groep de meeste aandacht nodig 
had. Wij besloten te kiezen voor de jongens van 15 
jaar en ouder. Eén van de mannen had jaren als 
jongerenwerker in de wijk gewerkt en hij had nog veel 
contacten.
Ons uitgangspunt was: wederkerigheid. Wij bieden 
tijd en aandacht aan de jongeren, maar dan moeten 
zij ook iets terugdoen voor de wijk. Zo konden wij de 
sportzaal van het recreatiecentrum Oostervant huren 
tegen een gereduceerd tarief. Als tegenprestatie 
moesten de jongeren flyers rondbrengen in de hele 
wijk waarop het aanbod van het recreatiecentrum 

werd aangeprezen.
De Stadsmarinier hielp een handje met het zoeken 
naar een pandje. Wij kregen zo een plek waar jongeren 
terecht konden om hun huiswerk te doen, om samen 
naar het voetballen te kijken en om thema-avonden 
te houden. 
Zo hebben we na de aanslagen in Parijs een avond 
gehouden over radicalisering. Tijdens dat gesprek 
werd de vraag gesteld: ‘Wat is een goede moslim?’ Is 
dat iemand die zich alleen houdt aan de voorschriften? 
Iemand die de Jihad strijdt? Al pratend kwamen wij 
tot het inzicht dat een goede moslim iemand is, die 
zich inzet voor de buurt waarin hij woont.

Iets terugdoen voor de wijk en ervan leren
Ieder jaar wordt er in de wijk een kerstmarkt 
georganiseerd. Er is dan een schaatsbaan en er zijn 
vele stalletjes waar je wat kunt eten en drinken. De 
jongeren en hun begeleiders hebben dit evenement 
gebruikt om iets terug te doen voor de wijk. Zij 
hebben de verhuur van de schaatsen op zich genomen 
en zij hebben de installaties ’s nachts bewaakt. Zij 
moesten leren hun taken uit te voeren, op tijd te 
komen en discipline te oefenen. Verder hebben ze 
een Hindoestaanse buurtbewoner geholpen om zijn 
tuin weer op orde te krijgen. De man was daardoor 
zichtbaar ontroerd en heeft samen met hen een 
barbecue georganiseerd.

Tijdens de evaluatie van onze activiteiten bleek dat 
de meesten van de groep jongeren waarmee wij zijn 
begonnen, nu een baantje hebben gevonden.
Het is een bewijs dat zij hebben geleerd van de dingen 
die samen met hen in de wijk zijn georganiseerd.
Het is mooi om te zien dat het kinderwerk van het 
wijkpastoraat, dat zolang geleden is gestart, jaren 
later een verassend resultaat heeft opgeleverd.

Herman IJzerman

Joop werd, na een middag en avond in een korenveld 
te hebben doorgebracht, samen met een andere 
onderduiker, ’s nachts bij een jong boerengezin in 
een ander dorp, ondergebracht. Hij heeft daar nog 
ruim een half jaar kunnen verblijven. Ook de familie 
Hoekstra, met vier kinderen, moest ruim vijf maanden 
elders verblijven.
Een levenslange liefde voor Friesland zou blijven. In 
1970 werd een tweede huis in Bakkeveen gekocht, 
waar vele vakanties werden doorgebracht en waar zij 
later de hele zomer verbleven.
Een maand voordat Hanny overleed werd bij Joop 
ook de ziekte dementie - type alzheimer - vastgesteld.  
Omdat langer verblijf aan de Schiekade niet meer 
verantwoord was verbleef Joop vanaf oktober 2016 
in verzorgingshuis Berghse Haven. Bijna dagelijks 
werd hij daar bezocht door z’n kinderen, z’n twee 
jaar oudere zuster en ondergetekende. Meestal werd 
hij meegenomen naar buiten. Ook werd hij wekelijks 

opgehaald om de dienst in BSK bij te wonen; de laatste 
maal op 18 november 2018.
Op 13 december is hij, na een herdenkingsdienst in 
de aula van de protestantse begraafplaats Charlois, 
bijgezet in het familiegraf, waar ook Hanny is 
begraven.

Bep Nesse

Op 19 februari is op 77-jarige leeftijd Rob de Vries 
overleden. Rob was geen onbekende bij ons in de 
kerk. Hij heeft ooit in de jury gezeten bij lekenpreken, 
hij heeft heel veel scripts geschreven waarin de 
Bergsingelkerk centraal stond. Zo ook een prachtig 
stuk ‘100 jaar Bergsingelkerk’. Hij was de verteller 
bij de lampionnentocht en at vaak mee op de 
maandagavond. 
De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 
februari op Hofwijk.
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WAKE DETENTIECENTRUM ROTTERDAM ZESTIENHOVEN

OPEN WOND
‘De vluchtelingencrisis is een open wond voor Europa.’
Die treffende uitspraak hoorde ik van Manfred Weber ‘Spitzenkandidaat’ voor de EVP-fractie bij de komende 
verkiezingen voor het Europees Parlement. Ik interviewde hem vorige week op het SS-Rotterdam over zijn visie op 
Europa. Het gesprek was net na zijn ontbijt om 8.00 uur ‘s morgens, voorafgaand aan een ontmoeting van de EVP-top 
op het SS-Rotterdam over de te varen koers in Europa.
Het SS-Rotterdam. U weet wel, die oude Holland Amerika lijn en een voormalig cruiseschip dat een financiële strop werd 
van zo’n slordige 265 miljoen, voornamelijk gemeenschapsgeld, voor de woningcorporatie Woonbron. Nu een soort van 
museumstuk dat oude tijden van weleer vergeefs probeert te doen herleven. Het SS-Rotterdam, nog net geen Titanic.

***
Ja dacht ik. Weber heeft gelijk.
Vluchtelingen laten mij de achterkant van de Europese beschaving zien van vrede, welvaart en geluk. Wanneer ik 
het geschonden lichaam van een vluchteling zie, zie ik wat de grote ongelijkheid op aarde, de conflicten op aarde 
om grondstoffen aanrichten. Dan kijk ik de consequenties van ons afwentelgedrag in het gezicht. Het gelaat van een 
gewonde vluchteling confronteert mij met de wijze waarop wij hier van links tot rechts op te grote voet leven en de 
aarde uitputten. 
Beginnen we eindelijk oog te krijgen voor de naar schatting 395.000 naamloze mensen die ieder jaar onnodig sterven als 
gevolg van klimaatverandering uit grotendeels het armste deel van de wereld? Of dat de oorlog in Syrië mede het gevolg 
was van jarenlange droogte en dat de honderdduizenden oorlogsvluchtelingen dus ook klimaatvluchtelingen zijn?

***
Maar dat bedoelde Weber niet. Hij bedoelde met de uitspraak iets heel anders.
De vluchtelingencrisis was een probleem voor Europa zelf geworden. Een moeilijk op te lossen kwestie. Want ja, ga er 
maar aanstaan als Spitzenkandidaat van de EVP fractie.
Hoe krijg je in het Europa van nu de Merkel-lijn van Wir schaffen dass samen met de lijn van Victor Orbán en andere 
autoritaire leiders in Europa die Eigen volk eerst roepen? Vluchtelingenstroom moet teruggedrongen worden, de 
grenscontroles moeten verder worden opgevoerd. ‘Ik wil weten wie er op Europese bodem is, controle over onze grenzen 
herwinnen en over tot illegaal verklaarde immigranten, om vervolgens met de andere hand de echte vluchtelingen in 
kampen barmhartig te kunnen steunen via resettlement-programma’s.’ 
Dat was zo ongeveer zijn verhaal.
Volgens hem is het zaak de zegeningen van de Europese beschaving, de European way of life beter over het voetlicht 
te brengen. Europa heeft sinds de val van de Muur nieuw ontwikkelperspectief voor landen en burgers uit Midden - 
en Oost Europa. We hebben onlangs nog een economische crisis bedwongen, economische groei en werkgelegenheid 
is groeiende als nooit te voren, met groeicijfers hoger dan de VS, en Europa heeft sinds de Turkije-deal de 
vluchtelingenstroom met 95% teruggedrongen. Dat is geen geringe prestatie toch?

***
Zo’n uitleg laat zien hoe verdorven het debat over vluchtelingen is geraakt en hoe cynisch het debat sluipenderwijs is 
geworden: Waren het aanvankelijk de vluchtelingen die in de problemen zaten, inmiddels zijn wij zelf degenen die 
een probleem hebben. De door oorlogsgeweld, politieke vervolging en het klimaat getroffen mensen zelf doen er niet 
meer toe, ze zijn een groot getal geworden, een te controleren en in te dammen vluchtelingenstroom zonder gezicht.
Westerse beschaving? ‘Dat zou een goed idee zijn’ zei Gandhi ooit.

***
Het mooie gezicht van Europa moet worden gered en niet de vluchteling.
Het Europese ‘succesverhaal’ heeft een donkere keerzijde: met het intensiveren van de Europese samenwerking in de 
EU zijn de buitengrenzen van Europa steeds hogere barrières geworden. Dat dit ‘Fort Europa’ in de praktijk desastreus 
uitpakt ‘bewijzen’ de duizenden vluchtelingen en migranten die verdrinken voordat ze Europa bereiken.
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Naarmate het moeilijker wordt om op legale wijze Europa binnen te komen, neemt de prijs die mensensmokkelaars 
voor de overtocht kunnen vragen alleen maar toe.
Bovendien: de vluchtelingenstromen zijn een logisch gevolg van de globale samenhang: hoe meer brandhaarden, 
honger en extreme hitte, doordat wij de aarde overbelasten, hoe meer vluchtelingen. Zij zoeken een heenkomen, een 
beter bestaan. Zij zijn niet cynisch geworden en hebben nog hoop. In en door hun wonden klinkt nog het verlangen 
naar gerechtigheid en rechtvaardigheid, een goed leven voor iedereen op aarde.

***
En wij? Wij willen dat misschien wel geloven en belijden dat met de mond, maar niet als dat pijn gaat doen.
De open wond moet pragmatisch worden dichtgeplakt met allerhande noodverbanden, zoals de Turkije-deal.
Het gewonde gezicht van de vreemdeling mag ons niet in verwarring brengen en onze levensstijl mag niet worden 
aangetast. Het moet iemand zonder gezicht blijven die eerst en tot nader order tot illegaal wordt verklaard, voordat we 
eventueel met de hand over ons hart kunnen strijken om tot barmhartigheid te kunnen besluiten.
´Westerse beschaving dat zou een goed idee zijn.’
Zo´n uitspraak is pijnlijk confronterend. Ik voel mij er extreem ongemakkelijk bij en in een poging dat ongemak uit te 
houden en niet te verdoven sta ik hier.

***
Eenzelfde ongemak voel ik bij de gang van zaken rond het eenmalige kinderpardon.
Ik ben verheugd om wat dat voor deze kinderen betekent, met de druk van de kerken, de draai die de CDA-fractie 
maakte ook onder druk van de eigen achterban. Maar een dieptepunt van de deal is de afspraak nu jaarlijks geen 750, 
maar 500 vluchtelingen uit kampen op te nemen. Dat aantal doet sowieso wat lachwekkend aan als het niet zo pijnlijk 
was: op het totale aantal van bijna 68,5 miljoen mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor oorlog, vervolging 
en politieke onrust.
Ook dit akkoord, misschien is het beter dan dat het was, wie zal het zeggen, voelt als een schamel doekje voor het 
bloeden. We hebben voor even de wonden gestelpt.
Vooral de coalitie heeft de eigen wonden gelikt en we kunnen weer met goed fatsoen over tot de orde van de dag, 
omdat ook dit probleem, tot nader order weer is opgelost.

***
Het is eenzelfde ongemak dat ik ook voel, nu ik hier sta bij deze wake, waar de mensen in het detentiecentrum zelf 
afwezig zijn, zonder gezicht blijven, achter muren zijn weggestopt.
Waar hun wonden voor ons onzichtbaar blijven zodat we ons niet duurzaam hoeven te engageren. Gelukkig niet 
misschien wel, want stel je voor; weten we wel raad met een leven dat, zoals Désanne van Brederode het eens uitdrukte, 
voor ‘altijd door littekens getekend is’?
Zo’n ontmoeting zou ons meer mens kunnen maken en kunnen doen groeien in humaniteit, maar willen we dat echt?

***
Het punt is: We leven in een grenzenloze wereld, maar we willen niet leven in een wereld zonder grenzen.
Ook dit detentiecentrum is de uiterste consequentie van een politiek van links tot rechts, die geen open grenzen wil 
noch een onbeperkt toelatingsbeleid, zodat er altijd schrijnende gevallen blijven. 
Het punt is: willen we onze welvaart delen tot het punt dat het pijn gaat doen? 
Willen we zelf een open wond blijven voelen of alleen maar even in een vlaag van compassie? Voor even, maar dan 
moet de pijn over zijn: een kusje erop, pleister erover en klaar is Kees? 
We moeten door, we moeten verder. Onze skivakantie nog regelen en weer door… 
We verdoven ons voor de duurzame pijn. Nee, het gaat goed zo hier, het kan niet beter zijn. 
We kunnen moeilijk leven met een gelittekend bestaan, met een voor altijd geteisterd lichaam, laat staan met een open 
wond.

***
En toch ben ik blij met stille protesten als deze, geboren 
uit verlangen naar gerechtigheid voor allen, ook voor de 
mensen waar geen plaats voor is, die tussen wal en schip 
vallen en die in geen enkel bureaucratisch systeem passen.
Met mensen die geen doekje voor het bloeden accepteren, 
maar blijven geloven in een betere wereld voor allen en 
niet alleen voor de happy few.
Met mensen die zout in open wonden strooien.
Met mensen die nog treuren, want alleen uit hun tranen 
en uit duurzaam engagement met de gewonden op aarde 
zal stapje voor stapje een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde kunnen groeien. 
Zo moge het zijn.

Jan Prij, redactiesecretaris Christen Democratische Verkenningen en stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
- 3 februari 2019
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VERBINDEN

Een woord dat we regelmatig tegenkomen. Het is een woord met een grote omvang. Je kan het eigenlijk vergelijken 
met het woord liefde.
Er gaat zoveel niet van een leien dakje. We hebben veel wensen, gedachten en vaak ook eigenaardigheden, die 
niet altijd overeenkomen met die van anderen. In het persoonlijke contact speelt het en ook wereldwijd in landen 
onderling, machtsverhoudingen, nationalisme, economische ongelijkheid, religies enz.

Door de marktwerking en individualisering worden we steeds meer op ons zelf teruggeworpen. Je moet je eigen 
boontjes zien te doppen zoals het vinden of houden van werk, het invullen van gemeentelijke aanvragen op internet 
e.d. En als het je niet lukt word je ook nog eens als ‘loser’ weggezet of voel je je machteloos, minderwaardig. En dan 
zitten we ook nog eens allemaal op ons mobieltje te kijken, lekker individualistisch.
Terwijl het allemaal zo leuk en aangenaam kan zijn. Meer verschillen, meer rijkdom ervaren van wat anderen in 
huis hebben. De hulp ondervinden van of aan anderen. Dat levert zoveel warmte en  blijdschap op. Bijvoorbeeld 
zaken als andere eetgewoonten. Maar ook andere culturele verworvenheden als meer samen doen, praten, 
feestvieren. Eén van de meest basale behoeften is het ervaren van genegenheid, begrip, liefde van de ander. 
Misschien hoogdravend?

Wij willen proberen anderen te gaan ontmoeten door bijvoorbeeld wandelingen te maken, waarin we een paar 
groepen aandoen om elkaar te zien in ieders eigen ambiance en te ontdekken wat er zoal leeft. We gaan het 
inhoudelijke combineren met het feestelijke.

Meer weten van elkaar geeft een meer thuisgevoel in je eigen buurt. We gaan beginnen in het Nieuwe Westen. Het 
bezoeken van een buurthuis en een religieus centrum bijvoorbeeld.

Wie mee wil denken/werken: graag! En let op de komende informatie.
Katinka Broos en Henk Willemse

KERKELIJKE ACTIVITEITEN

Meditatie Ook in 2019 is er maandelijks een avond 
in de Bergsingelkerk om te mediteren en stil te 
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de lectio 
divina. De komende avond staat gepland op 9 april. 
De stilte begint om 20.00 en duurt ongeveer 45 
minuten. Aanmelden is niet nodig, wel is het handig 
om ongeveer 10 minuten van te voren aanwezig 
te zijn voor de overgang naar stilte. Na afloop is er 
gelegenheid voor ontmoeting tijdens het drinken van 
een kop thee. Entree is gratis, een gift voor onkosten 
is welkom.

Nieuwe data voor Koranlezen: 17 april, 15 mei, 19 juni, 
steeds de derde woensdag van de maand, van 14.00 – 
16.00 uur in de Bergsingelkerk. Iedereen is welkom, 
aanhaken kan altijd. Inlichtingen: Frank van de 
Giessen.

Bergsingelcollege over ‘Van je stuk zijn’. Op 27 maart 
om 20.00 uur met schrijver en filosofe Désanne van 
Brederode. Muziek tijdens de avond door Howlin‘ 
Folkmusic. 
Wat doe je als er iets gebeurt waardoor je totaal van 
je stuk bent? Désanne spreekt over ontregelende 
ervaringen die je leven op zijn kop zetten. Kunnen we 
leven met zo’n open wond of moeten we vooral weer 
snel door? Kunnen we het uithouden met onszelf en 
anderen die ‘van hun stuk zijn’?
Het Bergsingelcollege is een initiatief van Berg-
singelkerk Rotterdam en Studentenpastoraat 010

En dan nog dit:
Vanaf maandag 11 maart 
2019 kunt u geen klok meer 
kijken op de hoogste toren 
van de Bergsingelkerk. De 
vier uurwerken worden door 
de gemeente meegenomen 
voor vernieuwing. Dit gaat 
ongeveer twee maanden 
duren. Voor heel veel mensen 
zal dit een vreemde situatie zijn, want hoe vaak wordt 
er niet gekeken hoe laat het is? 
De tijd staat natuurlijk niet stil en we hopen op begrip 
van alle gedupeerden. 

Bert van Namen

Désanne van Brederode
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AFSLUITING KERKASIEL:  

FAMILIE TAMRAZYAN KAN IN NEDERLAND BLIJVEN

De Protestantse Kerk Den Haag beëindigde op woensdag 30 
januari de doorlopende kerkdienst die sinds 26 oktober is 
gehouden in de Bethelkapel. Het politieke akkoord dat dinsdag 
29 januari werd gesloten biedt de Armeense familie Tamrazyan 
veilig toekomstperspectief in Nederland.

Doel van het kerkasiel was om de uitgeprocedeerde familie 
veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen 
in vergelijkbare situaties. Nu ruim zeshonderd gewortelde 
kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het 
beoogde resultaat bereikt.

Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag, 
Theo Hettema: “We zijn ontzettend dankbaar met een veilige 
toekomst voor honderden vluchtelingengezinnen in Nederland. 
Maandenlang hebben wij de hoop hooggehouden en nu krijgt die hoop concreet gestalte. We zijn diep onder de indruk 
van alle voorgangers, vrijwilligers en anderen die aan dit kerkasiel hebben meegewerkt.”

De Protestantse Kerk Den Haag en Protestantse Kerken in Nederland zijn verheugd dat voor zo veel gezinnen de casus 
opnieuw beoordeeld wordt en hopelijk snel een einde komt aan een lange periode van onzekerheid.

Tegelijkertijd betreurt de Protestantse Kerk dat het politieke akkoord grote gevolgen heeft voor het toekomstige 
vluchtelingenbeleid. De Protestantse Kerk zal altijd blijven strijden voor een humane opvang van vluchtelingen.

Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland: “De bijbelse oproep om God lief te hebben boven alles 
en de naaste als jezelf blijft voor de Protestantse Kerken de richtlijn in haar standpunt voor een humane oplossing voor 
het vluchtelingenvraagstuk.”

De doorlopende dienst werd op woensdag 30 januari jl. in kleine kring afgesloten. Aansluitend vond een persconferentie 

COLUMN
‘IEDER WOELT HIER OM VERANDRING…’
Met de komst van de nieuwe pastor op het Wijkpastoraat is er veel veranderd én er gaat nog veel 
veranderen! Alles moet nieuw en modern en strak en netjes. Alle hoekjes en gaatjes van het gebouw, 
alle kasten, alle hokjes, alle verstopplekken: alles moet eraan geloven. Er komen andere kleuren, andere 
meubels, andere kasten.
Hoe grappig is het dan om te zien dat de gasten van het wijkpastoraat onverstoorbaar komen en gaan. 
Hoe het eruit ziet zal hun een zorg zijn, lijkt het wel. Als ze elkaar maar zien en de dingen kunnen doen 
waarvoor ze komen: praten, kaarten maken, Lol met Wol, tasjes pimpen, soep eten, de warme maaltijd, 
een spelletje, het ontbijt en de Nederlandse les, de hulp van de Vraagbaak.
Wat fijn dat de buitenkant dus niet zo heel belangrijk is, maar dat mensen zien waarom we er allemaal zijn 
en doen wat we allemaal doen. Iedereen die haar of zijn steentje bijdraagt aan het grote geheel. Dát vind ik 
zo mooi van dit werk: we zijn allemaal een deel van Gods Koninkrijk, ieder op onze eigen manier. We mogen 
er zijn, met al onze kuren. We letten op elkaar en als we te veel kuren hebben, corrigeren we dat;  soms 
fijngevoelig en soms op z’n plat Rotterdams. Dát zou niet fijn zijn als dat verandert!  We kijken naar elkaar 
om, geven door als iemand al een poosje niet is geweest, sturen een berichtje of een kaartje, bellen op of gaan 
langs. De oude opdracht om naar elkaar om te zien als was iedere gast de Here Jezus zelf. Ik heb honger en je 
geeft me te eten, ik ben naakt en je kleedt me, ik zit in de gevangenis en je zoekt me op: dáár gaat het om! O, 
dat is soms een hele lange adem hebben, want zij of hij verandert maar niet…Tja, dat gebeurt!
Jezus blijft van ons houden en blijft met ons bewogen. Dát verandert niet in onze boodschap, welke 
kleur de muren of stoelen ook hebben. Daarom moest ik aan dat oude lied denken waarmee ik al begon, 
en vooral de laatste zin, de oudere lezers herkennen het vast: ’maar Hijzelf verandert niet.’ Dat is de 
boodschap van het Wijkpastoraat (waarvan de naam wèl gaat veranderen!).

Wilma van Hengel, Wijkpastoraat Oude Noorden
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CHRISTENEN IN PAKISTAN

Elke dag ben ik betrokken bij het wel en wee in 
Pakistan.
Dagelijks ontvang ik een berichtje van ds John Javed 
(in Pakistan zegt men pastor) en soms een berichtje 
van ds Ezekiel.
Beiden werken onder moeilijke omstandigheden, 
maar dat belet hen niet om het evangelie te 
verkondigen. Dit doet men via een huisbezoek of een 
meeting in hun eigen huis.

De christenen worden vervolgd, soms zonder reden 
gevangen gezet en kunnen moeilijk aan werk komen, 
tenzij ze moslim worden.
Onnodig te vertellen dat ze zeer arm zijn. Twee 
schrijnende voorbeelden: ds Ezekiel vroeg om een 
kleine gift, zodat een oude man begraven kon worden. 
Een foto van zijn huis liet zien, dat er niets was of 
stond. 
Het tweede voorbeeld: Een alleenstaande moeder 
met twee dochters heeft een schuld, die zij niet 
kan afbetalen. De meisjes zijn 13 en 16 jaar oud. De 
schuldeiser dreigt nu de meisjes te verkopen!! Ze 
worden dan slavinnen en toegevoegd  aan de slavernij, 
want dat bestaat daar nog.

Ds John Javed is werkzaam op een christelijke school 
in Kasur. Dankzij giften van €15 per maand voor 
geadopteerde kinderen draait de school nog. Er zitten 
vijftig kinderen op en er zijn er vijftien geadopteerd. 
Of de school ook dit jaar kan blijven bestaan? Laten 
we het hopen!
In maart komen de nieuwe schoolboeken uit. Een 
beperkt aantal kan dan een boek krijgen. Er is te 
weinig geld voor alle kinderen.
De hoop was en is gevestigd op de Pakistaanse 
gemeenten in Nederland. Wat zou het fijn zijn als ze 
hun broeders en zusters zouden kunnen helpen. Elk 
bedrag, hoe klein ook, is welkom!
Laten wij in onze gebeden ook aan de christenen in 
Pakistan denken.

Marian van Hengel

Donaties kunnen overgemaakt naar de Stichting 
Hands to Help
Bankrekening: NL16INGB0002864530 onder 
vermelding van: Bestemd voor ds.John Javed. 
ANBI Nr 817327411. 
Giften kunnen van de inkomstenbelasting worden 
afgetrokken.

CONCERT KCOV HALLELUJA

Op zaterdag 6 april a.s. voert de Koninklijke Christelijke Oratorium 
Vereniging Halleluja de Petite Messe Solennelle van Gioacchino Rossini uit.

Dit concert zal plaatsvinden om 20.15 uur in de Prinsekerk aan de 
Schepenstraat.

Kaarten à € 20 hiervoor kunt u bestellen via de website www.kcovhalleluja.
nl/concerten

Mocht dit voor u geen optie zijn, dan kan het telefonisch bij mw. B. van der 
Ploeg, tel.nr: 010-4217764.

Ook is het mogelijk om aan de zaal nog kaarten te kopen.

Van harte aanbevolen!

BERGSINGELKWARTIER

De Bergsingelkerk (Bergsingel/hoek Bergselaan) is 
elke zaterdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur open voor 
inloop, kopje koffie of thee, ontmoeting, expositie 
bekijken of om een kijkje te nemen in ons winkeltje 

waarin o.a. wereldwinkelartikelen worden verkocht.
Elke maandagavond wordt er om 18.00 uur in de 
voorzaal een maaltijd geserveerd. U bent van harte 
welkom om mee te eten. Wel graag opgeven tot en 
met de donderdag ervoor bij Wil de Graaff - Velthoven, 
telefoon: 010-467 36 70. Kosten van de maaltijd: € 6.00.

plaats waarbij René de Reuver, Theo Hettema en Hayarpi Tamrazyan, de oudste dochter van het gezin Tamrazyan, de 
media te woord stonden.

Op een later moment werd de goede afloop van het kerkasiel gevierd met een besloten kerkdienst en een feest voor 
iedereen die hier aan heeft bijgedragen de afgelopen maanden.

Uit: Actueel - Verhalen vanuit de Protestantse Kerk
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ONDERWEG MET DE BEWONERS VAN PALESTINA

Onze lange geschiedenis met dit land 
nodigt ons uit dichterbij de mensen 
in Palestina te staan. 

werkgroep Werelddiakonaat
gereformeerde kerk te Rotterdam

Graag vragen we uw aandacht voor het drama Palestina-Israël. Wat kunnen we bijdragen, hoe kunnen we meeleven?

Vanuit Palestina/Israël worden er door de stichting Sabeel (betekenis: weg, kanaal, bron van levend water) wekelijks 
gebeden verstuurd over de wereld met actualiteiten. De stichting Sabeel heeft een oecumenisch centrum voor 
Palestijnse bevrijdingstheologie. 

De stichting hoopt dat er met de gebeden een ‘wave’ ontstaat over de hele wereld. Wij willen meeleven en nemen hier 
een paar onderwerpen met gebed op.

**  Op vrijdagavond 22 februari 2019 werd er excessief geweld gebruikt tijdens de voor de 48ste keer gehouden Grote 
Mars tot Terugkeer. Alles verliep eigenlijk heel vredig tijdens deze mars die ook tot doel had de bezetting te beëindigen, 
maar toch doodde het Israëlische leger een 15 jaar oude tiener en daarnaast zijn er ook 115 burgers gewond geraakt 
waaronder 16 kinderen, 10 vrouwen en een journalist. De verwondingen van drie mensen zijn ernstig en ook een 
jongen van 12 jaar oud is er slecht aan toe.

Gebed
Eeuwige, wij blijven bidden voor de veiligheid van de Palestijnse protesteerders en de belofte van velen om dit protest op geweldloze 
wijze te doen. Wij bidden dat diegenen die gewond zijn geraakt snel mogen herstellen en dat families die hierom verdriet hebben toch 
op een of andere manier troost zullen vinden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**  Dertig leerlingen van een basisschool in het oude stadsdeel van Hebron hebben ernstig geleden onder het traangas 
dat Israëlische soldaten hebben gebruikt om en in de school. Een leerling was er zo slecht aan toe dat hij naar het 
ziekenhuis moest voor medische hulp.. 

Gebed
Eeuwige, wij bidden voor de inwoners van Hebron, en dan met name voor de kinderen die dag in dag uit deze vorm van pesterijen en 
geweld meemaken. Wij vragen U dat de traangasaanvallen ophouden, omdat zij op den duur schadelijke gevolgen kunnen veroorzaken 
voor de gezondheid en zelfs op lange termijn uiterst gevaarlijk kunnen zijn voor ieder mens.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor meer informatie  www.vriendenvansabeelnederland.nl

ORGELCONCERT 

BERGSINGELKERK

Zaterdagmiddag 2 maart ben ik weer naar een 
prachtig concert geweest in de Bergsingelkerk, waar 
onze eigen organist Edwin Vooijs, het spits afbeet van 
een serie concerten in onze kerk. Het was prachtig en 
ik heb genoten. Ook de andere ca vijftien bezoekers 
vonden het geweldig aan het applaus te merken. 
Jammer van de lage opkomst voor zo'n mooi concert. 
Ik vind het eigenlijk bedroevend.. Waar ligt dat toch 
aan? De banken zijn nu subliem om te zitten voor een 
concert van een uurtje en het is gratis. O, u houdt 
niet zo van orgelmuziek? Dat kan. Ik namelijk ook 

eerst niet, maar u blijft toch ook wel eens zitten na de 
kerkdienst als de organist  nog een mooi stuk speelt? 
Ik ben het echt gaan waarderen.
Laten we de concertisten eens verrassen met een 
behoorlijke opkomst, want dat verdienen ze echt. Al 
die voorbereiding voor een mooi programma maken 
met voor elck wat wils. Al die moeite moet toch 
beloond worden?
Het is in de middag om 16.00 uur, dus dat moet ook 
geen bezwaar zijn om de deur uit te gaan. Ik hoop u 
de volgende keer te zien!

Het volgende concert is op 6 april, met Andre' de 
Jager. Laten we hem niet teleurstellen.

Chris Maliepaard
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ROTTERDAM-NOORD

WELK STUKJE HOUD JIJ SCHOON?
In Rotterdam-Noord weten we van aanpakken. Ook als het om 
zwerfafval gaat. Met onder meer extra bakken en opschoonacties 
gaan bewoners, ondernemers, scholen en verenigingen zwerfafval 
te lijf. 

JOUW BUURT, JOUW MISSIE
Als het schoon is waar je woont of werkt, voelt dat een stuk prettiger 
en veiliger. En je doet het milieu er een groot plezier mee. Daarom 
is er in Rotterdam-Noord een brede aanpak van start die bewoners, 
bedrijven, scholen en (sport)verenigingen mobiliseert. Allemaal 
samen in actie tegen zwerfafval. 

ADOPTEER NU JOUW STUKJE IN ROTTERDAM-NOORD 
Als iedereen een stukje schoonhoudt, dan staat Rotterdam-Noord snel schoon op de kaart. Op de website www.
schoonopdekaart.nl/rotterdam kun je via een interactieve kaart jouw stukje adopteren en het schoonhouden. 
Ook kun je aangeven met wie je dit stukje eventueel wilt schoonhouden. Dat kunnen je collega’s zijn, je buren, 
je sportclub of je klasgenoten. Op de kaart zie je ook waar andere mensen al een gebied schoonhouden. Kortom: 
www.schoonopdekaart.nl toont hoe goed we al bezig zijn. En zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk mensen het 
belangrijk vinden dat Rotterdam-Noord zwerfafvalvrij is.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 23 MAART: DOE MEE!
Op zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag. Een mooie gelegenheid om jouw stukje schoongebied een 
extra beurt te geven. Organiseer deze dag een opschoonactie in jouw buurt of sluit aan bij een bestaande actie 
via www.supportervanschoon.nl.

LIEFDE

Gewoon een mooi verhaal om te delen

Een boer had een nest puppy’s dat hij moest verkopen. 
Hij maakte een bord met ‘Vier puppy’s te koop!’ en begon 
het bord vast te maken aan een paal op de rand van zijn 
erf. Terwijl hij hiermee bezig was, werd er aan zijn overall 
getrokken. Hij keek recht in de ogen van een klein jongetje. 
“Meneer,” zei het jongetje “Ik wil één van uw puppy’s 
kopen”.
“Nou,” zei de boer terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd 
veegde, “deze puppy’s komen van goede ouders en zijn 
zeker niet goedkoop!”.
Het jongetje liet zijn hoofd eventjes hangen. Daarna zocht 
hij diep in zijn zakken en hield een hand vol kleingeld 
omhoog naar de boer.

“Ik heb 39 cent. Is dat genoeg om naar de puppy’s te kijken?”
“Best hoor”, antwoordde de boer. Daarna floot hij op zijn 
vingers.
“Dolly, hier!” riep hij. Uit het hondenhok kwam Dolly 
aangerend, gevolgd door vier kleine haarballen. Het 
jongetje drukte zijn neus tegen het hek aan. Zijn ogen 
dansten van plezier. Terwijl de honden het hek naderden, 
zag het jongetje nog iets bewegen in het hondenhok. 
Langzaam verscheen er nog een kleine haarbal; deze bleek 
aanmerkelijk kleiner dan de anderen. De kleine puppy 
kwam op een enigszins vreemde manier achter de anderen 
aangehobbeld, proberend hen weer in te halen.
”Die wil ik!” zei het jongetje, wijzend naar de achterblijver. 
De boer knielde neer bij het jongetje en zei: “Jongen, je 
wilt die puppy niet. Hij zal nooit met je kunnen rennen en 
spelen zoals de andere honden.”
Het jongetje deed een stap naar achteren bij het hek vandaan 
en begon één van zijn broekspijpen op te rollen. Hiermee 
onthulde hij twee stalen beugels die aan weerszijden van 
zijn been vastzaten aan een speciale schoen. Opkijkend 
naar de boer zei hij: “Weet u, meneer, ik ren zelf ook niet 
al te best en hij zal iemand nodig hebben die dat begrijpt.”
Met tranen in zijn ogen reikte de boer naar beneden en 
pakte de kleine pup op. Voorzichtig gaf hij hem aan het 
jongetje. 
“Hoeveel?” vroeg het jongetje. “Geen prijs” antwoordde de 
boer.
Er is geen prijs voor liefde. En de hele wereld is vol met 
mensen die iemand nodig hebben die het begrijpt.
(Auteur onbekend)

Ingezonden door Bas de Zeeuw
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	  	  is	  een	  
cabaretgroep	  	  
die	  bestaat	  uit	  	  

	  
Coen	  van	  der	  Geest	  

Klaas	  Koffeman	  	  
Jeroen	  Meijerink	  

	  Edwin	  Nas	  	  
Erik	  Timmers	  	  

	  

De	  speeldata	  van	  de	  voorstelling	  Niets	  te	  klagen	  zijn	  

zaterdag	  23	  maart	  	  	  	  -‐	  20.30	  u.	  theater	  Imperium	  Leiden	  	  	  

donderdag	  28	  maart	  -‐	  20.15	  u.	  Vaillant	  theater	  Den	  Haag	  

	  zondag	  31	  maart	  	  	  	  	  	  	  -‐	  14.30	  u.	  Vaillant	  theater	  Den	  Haag	  
	  

Entree	  €	  10	  

Meer	  informatie	  en	  reservering	  van	  kaarten	  via	  

www.zwikcabaret.nl	  
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De vragen en de antwoorden van de puzzel in Mare nummer 1:
1.  Een Engelse acteur en toneelspeler die door velen wordt beschouwd als de beste acteur van 

de 20e eeuw. Hij wordt tevens beschouwd als één van de beste Shakespeare-vertolkers die 
ooit heeft geleefd. Wie wordt hier bedoeld?

 Laurence Olivier
2.  Het Balcombe-viaduct ofwel the Ouse-Valley-viaduct over de Ouse in Engeland is in 1841 

gebouwd met elf miljoen bakstenen. Waar kwamen deze stenen vandaan?
 Uit Nederland
3.  Joseph Haydn was een Oostenrijkse componist (1732-1809) en schepper van een omvangrijk 

oeuvre. Hoeveel symfonieën schreef hij en welke muziekinstrumenten werden gebruikt bij 
de 10e symfonie?

 104 symfonieën. Twee hobo’s, twee fagotten, twee hoorns, strijkers en een klavecimbel
4.  Joshuabomen (ook wel Jozua genoemd) groeien op één van de heetste plaatsen ter wereld. 

Waar? De moeite waard om op internet te kijken en te zoeken naar deze bijzondere bomen.
 Het plaatsje Olanche bij de Death Valley
5.  Vanaf 7 februari 1953, de eerste zaterdagavond na de watersnoodramp, werd er door 

de gezamenlijke omroepen elke week een radioprogramma uitgezonden. Wie was de 
presentator en hoe heette dit programma?

 Beurzen open, dijken dicht. Presentator was Johan Bodegraven
6.  Nederland is vanaf de 15e eeuw al toonaangevend op het gebied van kunst. Noem de top-

vijf van de grootste kunstenaars van Nederland.
  Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn, Carel Willink, Johannes Vermeer, Hieronimus Bosch, Piet 

Mondriaan
7.  Je mag een woonplaats, stad noemen als hij stadsrechten heeft, anders is het een dorp. 

Stadsrechten is echter niet meer van deze tijd, waardoor er nu kleine dorpen en grote 
dorpen zijn. Noem de zes kleinste steden van Nederland.

 Staverden, Sint Anna Ter Muiden, Eembrugge, Bronckhorst, Sloten en Valkenburg
8.  In 1951 klonk dit op de radio: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe…

Wie zong dit, hoe heette het orkest, wie was de dirigent en wat was de naam van het 
kinderkoor?

 Heleentje van Capelle - Orkest zonder naam o.l.v. Ger de Roos - De Karekieten
9.  Porgy and Bess is een opera, in 1935 gecomponeerd door George Gershwin. In 1959 is onder 

regie van Otto Preminger een filmversie gemaakt. Welke acteurs speelden Porgy en Bess in 
deze film?

 Sydney Poitier als Porgy en Dorothy Dandridge als Bess
10.  In de bijbel staan ontzettend veel verhalen. Wat weet u van het kruikje van de weduwe van 

Sarfath?
  De weduwe van Sarfath werd beloond voor haar geloof. Op een prachtige ets van Jan Luyken (1712) zie 

je de weduwe olie vullen in de wonderbaarlijke kruik

En dit zijn de vragen van de nieuwe puzzel:
1.  Wie werd er in 1417 Gravin van Holland en hoe oud was ze op dat moment?
2.  Gebeden veranderen de wereld niet. Maar ze veranderen mensen en mensen veranderen de 

wereld. Wie heeft dit op papier gezet?
3.  Als je door Oud-Velsen loopt, wandel je door een geschiedenisboek. De kerk in het dorpje, 

die behoort tot de oudste van ons land, is een aansprekend voorbeeld daarvan. Tegen de 
eerste christenen (722) werd gezegd dat een kerkbezoek goed was tegen kiespijn. Wat is de 
naam van deze kerk?

4.  Op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam staat De Dokwerker als herinnering aan de 
Februaristaking van 1941. De sculptuur werd gemaakt door een Haarlemse beeldhouwer. 
Wat is zijn naam?

5.  Westkapelle (Zeeland) ligt beschermd door een hoge zeedijk op de uiterste westpunt van 
Walcheren. Het uitzicht vanaf de zeedijk is magnifiek. Ook het zicht op de vuurtoren en de 
molen is zeer de moeite waard. Wat zijn de namen van deze bezienswaardigheden?

6.  De Efteling is een attractiepark in Kaatsheuvel (oppervlakte 72 ha). Wat was in 2017 de 
omzet en hoeveel mensen werkten daar in dat jaar?

7.  Noem de zes grootste plaatsen in Nederland en noem vijf van de beste symfonieorkesten 
ter wereld.

8.  Politici worden vaak als koud en kil neergezet. Maar ook politici laten weleens een 
traantje. Noem zes mannen/vrouwen uit de politiek die in de Tweede kamer hun emoties 
niet de baas konden.

9.  De Troonrede: Er is vaak kritiek geweest op het taalgebruik in de troonrede. Sinds 1987 
worden elk jaar twee medewerkers van een vereniging ingeschakeld om de troonrede 
stilistisch te beoordelen. Hoe heet deze vereniging die o.a. taalfouten corrigeert?

10.  Er bestaat een lijst van de tien oudste bomen in Nederland. Noem er vijf en ook hun 
leeftijd.

Veel succes en zijn er vragen: mail hnamen@upcmail.nl of bel 010-465 32 52
Bert van Namen
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VIERINGEN WIJKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN BMVIER
19 april 17.00 uur Herman IJzerman en Jaap de Korte Goede Vrijdag

VIERINGEN BUURTKERK OUDE WESTEN
24 maart  11.30 uur Jan Prij Sint-Mariastraat 142b

31maart  11.00 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

07 april  11.30 uur Akke Gerritsen Sint-Mariastraat 142b

14 april 11.30 uur Katinka Broos Sint-Mariastraat 142b

19 april 19.30 uur Werkgr. Vieringen Sint-Mariastraat 142 Goede Vrijdag
21 april 11.30 uur Katinka Broos Sint-Mariastraat 142b

28 april 11.00 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

05 mei 11.30 uur Akke Gerritsen Sint-Mariastraat 142b

12 mei 11.30 uur Herman IJzerman Sint-Mariastraat 142b

19 mei   11.30 uur Jan Prij Sint-Mariastraat 142b

26 mei 11.00 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54
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Mutaties

Wanneer u verhuist naar het gebied van een andere kerkelijke gemeente en u wilt lid blijven van onze kerk, 
neemt u dan alstublieft tijdig contact op met het Kerkelijk Bureau om dit goed te regelen.

BSK           BMV

06-01 Diaconie - 58.00
 Kerk - 52.70
13-01 Diaconie 89.35 52.00
 Kerk 78.70 49.25
20-01 Diaconie 99.85 42.50
 Kerk 95.50 45.50
27-01 Diaconie 77.30 56.00
 Kerk 74.80 53.00

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES 
NOVEMBER – DECEMBER 2018

03-02 Werelddiaconaat 111.35 100.65
 Kerk 67.20 43.70
10-02 Diaconie 73.95 20.50
 Kerk 66.45 22.50
17-02 Diaconie 96.50 53.00
 Kerk 105.65 47.00
24-02 Diaconie 64.30 57.50
 Kerk 53.80 54.50
 Busjesproject 109.77 110.20

 Koffiepot BMVier  78.50

In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze re-
gels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met 
de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar 
gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn 
deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In ver-
band met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels on-
leesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de pri-
vacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. 
In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze 
regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband 
met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onlees-
baar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy 
zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In 
verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
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31 maart – kleur: paars   4e zondag Veertigdagentijd
 BMVier mw E. Verheul
 BSK ds T. Verbeek HA
07 april – kleur: paars   5e zondag Veertigdagentijd
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK dhr A. van Endhoven
14 april – kleur: paars   6e zondag Veertigdagentijd
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK ds K.W. Broos
18 april – kleur: wit   Witte donderdag
 BMVier ds K.W. Broos HA 19.30 uur
 BSK gesloten
19 april – kleur: paars   Goede vrijdag
 BMVier ds K.W. Broos 19.30 uur
 BSK dhr A. van Endhoven 19.30 uur
20 april – kleur: wit   Stille zaterdag 
 BMVier ds K.W. Broos 19.30 uur
 BSK Stiltemoment 19.30 uur 
21 april– kleur: wit   Pasen
 BMVier dhr A. van Endhoven
 BSK ds M. den Bakker
28 april– kleur: wit 
 BMVier dhr J.C. van der Linden
 BSK dhr J. Prij
5 mei – kleur: wit
 BMVier dhr N. van Splunter
 BSK ds I. Buijser
12 mei – kleur: wit
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK dhr A. van Endhoven
19 mei – kleur: wit
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK ds D. Pranger
26 mei – kleur: wit
 BMVier ds A.K. de Vries
 BSK mw C.E. Bakker
30 mei – kleur: wit   Hemelvaartsdag
 BMVier geen dienst
 BSK ds K.W. Broos 10.00 uur
02 juni – kleur: wit
 BMVier ds M.E. den Dulk
 BSK ds K.W. Broos HA

COLOFON

REDACTIE:
Marian Luijkenaar 

Francken, eindredactie

Marijke Enzlin

Corrie de Groot

Jaap Huijer

ADRES REDACTIE:
Bergsingel 45F

3037 GA Rotterdam

Tel. 010 - 465 27 83

KOPIJ INLEVEREN 
VOLGEND NUMMER
uiterlijk op:  
maandag 6 mei 2019 
per e-mail: 

Mare2018@kpnmail.nl 
(LET OP: NIEUW MAILADRES!)

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPIJ MARE IN 2019
nr inleveren  uitkomen 
3 06 mei 26 mei

4 01 juli 21 juli

5 02 september 22 september

6 04 november 24 november

VORMGEVING EN DRUK 
RioPrint Rotterdam BV 

www.rioprint.nl

BANKREKENINGEN
NL61 INGB 0000 0188 07 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Centrum)

NL91 INGB 0000 0640 51 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Delfshaven)

NL26 INGB 0000 1523 27 

 t.n.v. Diaconie Ger. Kerk te 

Rotterdam

NL35 INGB 0004 7889 59

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Collectebonnen)

SCRIBA
mw T.M.A. Luijkenaar 

Francken - Hindriks

Bergsingel 45f

3037 GA Rotterdam 

tel. 010 - 465 27 83

e-mail: marian.lfr@ziggo.nl

OVERZICHT KERKDIENSTEN

De diensten beginnen, tenzij anders aangekondigd, steeds om 10.00 uur

In de Bergsingelkerk wordt elke zondag voor oppas gezorgd voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar.

Wilt u de dienst beluisteren via internet? Zoek dan: https://www.kerkomroep.nl
Onder het keuzemenu ‘Rotterdam’ vindt u de uitzendingen van de Bergsingelkerk 
van de afgelopen weken.

maart – mei 2019

WEBSITE: WWW.GEREFORMEERDEKERKTEROTTERDAM.NL

PREDIKANT
mw ds K.W. Broos

Schepenstraat 64c

3039 NL Rotterdam

tel. 06 - 44 09 88 89

e-mail: kwbroos@xs4all.nl

PASTORAAL WERKER
dhr A. van Endhoven

Oostplein 566

3031 EP  Rotterdam

Tel. 010 – 466 46 54

e-mail: mspaans60@gmail.com

KERKGEBOUWEN
Bergsingelkerk

Bergsingel 150

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 465 70 19

BMVier

Burgemeester Meineszstraat 4

3022 XE Rotterdam

tel. 010 - 476 78 45

KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150 

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 466 03 78

e-mail: gereformeerdekerkte 

rotterdam@kpnmail.nl

Het Kerkelijk Bureau is 

geopend op maandag van 

14.30 tot 16.00 uur.




