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N
O
V
E
M
B
E
R In de kerkelijke kalender loopt het jaar niet van januari tot en met december, maar in de 

kerk bepalen de christelijke feestdagen onze kalender. Advent is de voorbereiding van het 
eerste kerkelijke feest (Kerst) op die kalender en de Adventsweken zijn dan ook de eerste 
weken van het kerkelijk jaar. 
Dat betekent dat eind november het einde van het kerkelijk jaar is. Op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar viert de kerk dus een soort oudejaarsdag. Deze zondag wordt vaak 
aangeduid als Eeuwigheidszondag.
Om ons opnieuw voor te bereiden op het begin, moeten we wat geweest is afsluiten. Of 
misschien is afsluiten niet helemaal het goede woord... Op die zondag verwerken we wat 
er het afgelopen jaar gebeurd is aan verlies, verdriet, gemis. We noemen alle namen van 
de mensen die overleden zijn. 
We noemen deze zondag soms ‘gewoon’ de laatste zondag van het kerkelijk jaar, of 
Gedachteniszondag, we herdenken en gedenken immers de overledenen. Maar een 
andere naam is Eeuwigheidszondag. En met die naam zetten we het verdriet en het 
gemis in een ander perspectief. Wanneer we alle namen van onze gestorvenen nog een 
keer hardop kunnen noemen en een kaarsje voor hen aansteken, helpt ons dat om weer 
gezamenlijk vooruit te kijken. Zelfs de dood staat binnen ons geloof in het perspectief 
van hoop. We blijven geloven in het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde; of 
dat het leven het eens wint van de dood. Het is niet zomaar dat we deze zondag vaak de 
zaligsprekingen uit Matteüs 5 lezen. We willen niet dat de dood het einde is, we willen 
dat onze gestorvenen als het ware eeuwigheidswaarde hebben. We nemen ze mee naar 

EEUWIGHEIDSZONDAG

Gedachteniskapel in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.
Op de (metalen) bladeren liggen de stenen waarop de namen van de overledenen geschreven staan.
In de bloemen op de voorgrond stenen met de namen van de dopelingen.
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UIT DE URDU-GEMEENTE

Op 15 en 16 september was er een conferentie in de 
Bergsingelkerk, twee geslaagde dagen. Niet zo groot 
als voorgaande jaren. Dit jaar hadden wij weinig gasten 
uit het buitenland. De visa van twee predikanten uit 
India en Pakistan waren niet op tijd geregeld.
Op 27 september is een gemeentelid getrouwd in een 
kerk in de Prins Alexanderpolder, Rotterdam. Daarna 
was het groot feest in een zaal in Schiedam.
Op 14 oktober hadden wij bezoek van enkele mensen 
uit Zierikzee. Deze mensen waren eerder ook in de 
kerk in Amsterdam geweest.
Op 14 oktober hadden wij ook bezoek uit Kamerik in 
de Bergsingelkerk.
Zondag 21 oktober was er een gezamenlijke kerkdienst 

in Amsterdam, omdat er een dankbetuiging was van 
een gemeentelid uit Amsterdam. Na de dienst is er 
gezamenlijk gegeten.
Zondag 27 oktober ging de Urdu-gemeente naar 
Zierikzee.
Op 28 oktober was er weer een dankbetuiging van 
Ameena, die boven de Bergsingelkerk woont. Na de 
dienst is er gezamenlijk gegeten.
Zondag 2 november ging de Urdu-gemeente naar 
Kamerik met het koor.
Op 14 november kwam bisschop Humphrey Sarafraz 
Peters naar Nederland en logeerde bij dominee Eric. 
Op 15 november sprak hij op de synodevergadering.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

dat visioen.
Wanneer een geliefde is overleden ben je ongetwijfeld op deze zondag vooral verdrietig. Maar er staat een 
geloofsgemeenschap om je heen die zegt: En toch, en toch!

Overigens herdachten we vroeger onze overledenen op Oudjaarsavond. Dat gedenken ging vrij sober, op een 
moment in de dienst werden alle namen van overledenen voorgelezen.
Tegenwoordig gebeurt herdenken steeds vaker op de eerste zondag in november. De protestantse kerken 
die dat doen sluiten zich aan bij de Rooms-Katholieke traditie van Allerheiligen (dan worden de heiligen en 
martelaren herdacht) en Allerzielen (gedenken van de overledenen). Voor de katholieken een dag van gebed 
voor alle mensen die heengingen, maar nog niet in de hemel zijn beland. Hoewel katholieke gelovigen, 
grote zondaars daargelaten, verzekerd zijn van het eeuwige leven, ondergaan ze na hun dood voor lichte 
vergrijpen een loutering. Daarmee verwerven ze de noodzakelijke heiligheid om de hemel binnen te 
mogen. Dit voorportaal voor het paradijs -wat iets heel anders is dan de straf voor de gedoemden- wordt 
door de katholieke kerk 'het vagevuur' genoemd. De protestantse kerk kent geen vagevuur en dus ook geen 
Allerzielen.
De protestantse liturg Barnard pleit er voor om de overledenen te herdenken op Allerheiligen. Met het 
herdenken van de overledenen wordt deze dag vanuit liturgisch opzicht ‘te veel belast’, aldus Barnard. De 
nadruk komt zo ‘op het einde’ te liggen, terwijl dat niet de bedoeling is. ‘Vanuit kerkelijke traditie zijn de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar en de eerste advent eigenlijk gelijk’.

Maar in onze kerk gedenken we de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, de zondag voordat de tijd van verwachting, Advent, begint. En 
we nemen voor dat gedenken steeds meer tijd en aandacht. Nog geen 
tien jaar geleden werden er nauwelijks kaarsjes aangestoken in de 
kerk. Ik herinner me nog dat mensen naar voren mochten komen om 
een kaarsje aan te steken voor een overledene. Aarzelend kwamen 
een paar mensen naar voren, veel mensen vonden de lichtjes maar 
‘rooms’. Maar dat veranderde snel. Het aansteken van een kaarsje 
voor een dierbare, of zij/hij dit jaar of al jaren geleden is overleden, 
geeft troost. Daarbij is het een fijn idee dat er een zee van lichtjes is, 
allemaal verwijzend naar mensen die er niet meer zijn, en die toch, 
op dit moment, een plekje hebben gekregen in ons midden. Al die 
lichtjes maken je ook duidelijk dat je niet alleen staat in je verdriet en 
gemis. 
Persoonlijk denk ik dat die gevoelens bij dit ritueel voor ons 
steeds belangrijker worden... Ze spelen op deze zondag een steeds 
belangrijker rol dan het theologische gedachtengoed dat het einde 
het einde niet is: de dood heeft niet het laatste woord; er is er Eén die 
kwam en de dood overwon. Dat klinkt ons steeds abstracter in de oren. 
Maar dat is niet erg. Steek de rozen in de vaas, laat de lichtjes 
branden, gedenk de mensen die je mist. En laat de voorganger dan zeggen: En toch, en toch, en toch... Licht 
in de duisternis. Leven door de dood heen. Een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Katinka Broos
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KORT VERSLAG GEMEENTEGESPREK OP 21 OKTOBER 2018

DE KERKENRAAD BIJEEN

Vergadering van 2 oktober 2018. Alle kerkenraadsleden 
waren aanwezig.
De losmaking van ds. van Pelt gaat moeizaam. Deze zal  
zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Daarna kunnen wij 
ons richten op het invullen van de vacature. Gekeken 
zal worden naar het profiel van de gemeente en de 
predikant. De kerkenraad zal de profielen eventueel 
aanpassen.
Gezien onze financiële status zal de nieuwe predikant 
weer een 60-plusser worden, voor 0,6 fte (drie dagen) 
of een proponent (pas afgestudeerde predikant) voor 

drie jaar uit de mobiliteitspool.
Op 21 oktober zal er een gemeentegesprek zijn over 
conflicten.
Er wordt gewerkt aan het oprichten van stichtingen 
voor beheer en financiën.
Het dak van de Bergsingelkerk wordt gerepareerd. 
In oktober wordt er begonnen. De wensen en ideeën 
rond de voorzaal zijn besproken. De architect gaat 
voorlopige tekeningen maken.
De Liturgiegroep Bergsingelkerk komt in de 
vergadering van november met haar plannen.

Marian Luijkenaar Francken, eerste scriba

Er waren ca. veertig gemeenteleden aanwezig uit de 
Bergsingelkerk en BMVier.
Katinka Broos legt de nadruk op het in gesprek 
blijven met elkaar. Er is onvrede, we kunnen hierover 
zwijgen of niet meer naar de kerk komen, maar met 
elkaar praten is heel belangrijk.
Frank van de Giessen heeft een verhaal gemaakt, dat 
vorige week is uitgedeeld. Als onze roeping is om 
Missionaire Gemeente te zijn, dan moet het in de kerk 
fijn zijn. Mensen moeten zich welkom voelen.
Gemeenteleden aan het woord:
- Soms wordt een opmerking gemaakt die pijn doet, 
ook al is dat niet zo bedoeld. Elkaar vergeven en 
openheid naar elkaar is belangrijk. Let ook op HOE je 
dingen zegt tegen elkaar.
- Laat elkaar in zijn of haar waarde.
- Je kunt leren van ruzie. Dingen die heel erg pijn 
doen niet laten sudderen, maar uitpraten.
- Uitpraten kan eerst in een kleine groep, later ermee 
verder gaan en het delen met elkaar.
- Ruzie is het gevolg van niet met elkaar praten en 
niet goed luisteren. 
- Er kan ook angst zijn, zoals bang zijn om opgeslokt 
te worden door een grotere kerk.
- Soms kan je iets tegen een ander zeggen dat absoluut 
niet beledigend bedoeld is, maar zo wel is opgevat. 
Daar kom je alleen achter als je in gesprek blijft. 
Het moet veilig zijn om met elkaar om te gaan. De 
betrokkenheid is groot, laten wij ons bewust zijn van 
de inzet van veel gemeenteleden.
- Bij het werk van de Wijkpastoraten zijn ook kerken 
betrokken, in Noord, Zuid, Delfshaven en Oude 
Westen. De gezamenlijke geschiedenis laat grote 
conflicten zien. Ook onder de pastores.
- Soms is die laatste druppel net teveel. We moeten 
praten vóórdat die druppel valt.
- Laten wij open oren en armen hebben voor de ander.
- Hoe kunnen we ontevredenheid vóór zijn?
- Wij, als christenen, hebben een opdracht gekregen 
van Jezus: Zeventig maal zeven maal elkaar vergeven. 
Wij zijn niet volmaakt, maken fouten, maar doen ons 
best.

- De fout ligt niet alleen bij de ander, kijk ook naar 
jezelf - waarom doet dit pijn, waarom reageer ik zo 
boos? 
- Laten wij blijven houden van elkaar. De 
kerkgemeenschap is een buffer tussen mij en de harde 
realiteit van de huidige wereld.
- Waarom hebben wij vóór het vertrek van Bara niet 
met elkaar gesproken?
- Jammer genoeg is dat niet gebeurd. We hebben hier 
wel van geleerd.
- De kerkenraad heeft alles gedaan wat nodig was. Het 
was daarvoor al nodig om met elkaar in gesprek te 
gaan. Dat moet veranderen.
- Er zijn gemeenteleden die vertrokken zijn. Het is 
goed om dat in de gaten te houden en een gesprek
aan te gaan met degene die al een tijdje niet in de 
kerk geweest is.
- Soms zijn gesprekken heel moeilijk omdat mensen 
een duidelijke mening hebben. Bijvoorbeeld het 
conflict tussen Israël en Palestina - daar praten we 
liever niet over om ruzie uit de weg te gaan.
- Het maakt niet altijd uit wat je zegt, maar hoe je 
over komt bij de ander. 
- Wij zijn een pluriforme gemeente, iedereen is 
welkom. Toch moeten wij niet bang zijn om over ons 
geloof te praten met elkaar. We hoeven het echt niet 
altijd met elkaar eens te zijn. 
- Wij zijn pluriform als wij met elkaar de eredienst 
vieren en het avondmaal gebruiken. Als dat niet meer 
kan, dan is het hoog tijd om aan de bel te trekken bij 
de kerkenraad of de pastoraatsgroep: Katinka Broos 
en Aad van Endhoven.
Katinka sluit het gesprek af met waardering voor 
de mensen die aanwezig waren. We blijven deze 
gesprekken voeren, de volgende keer in BMVier. 
Is er een onderwerp dat je graag wilt bespreken, geef 
dat dan door aan Frank van de Giessen of Katinka 
Broos - tel. 06 4409 8889, e-mail: kwbroos@xs4all
Frank v.d. Giessen: tel 010 467 77 26, e-mail: 
f.b.vandegiessen@hotmail.com
Graag tot een volgende keer.

Marian Luijkenaar Francken
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DIACONIE

Oogstzondag 4 november 2018

In de afgelopen weken werd door de diaconie in de zondagsbrief uw aandacht 
gevraagd voor de oogstdienst die werd gehouden op 4 november. Er werd een 
oproep gedaan om levensmiddelen te schenken als dank voor de opbrengst van 
gewas en arbeid. 
U heeft hier geweldig gehoor aan gegeven. Mede door de oproep van Cees den 
Hollander om de folders in de gaten te houden van 2 + 1 gratis. 
Wij waren in de gelegenheid om tassen vol boodschappen te bezorgen  bij de 
Pauluskerk en de voedselbank in de Hildegardiskerk. 
Namens al deze mensen bedankt de diaconie u hiervoor hartelijk. 

Sija Schorel

LANDELIJKE DIACONALE DAG

Op zaterdag 10 november hebben Sija Schorel, Katinka 
Broos en ik de Landelijke Diaconale Dag in Utrecht 
bezocht. Dit deden we samen met nog 1100 (!) anderen 
uit het hele land in een bomvol Beatrix-theater in de 
Jaarbeurs. 

Kathleen Ferrier (op haar CV staat o.a.: oud secretaris 
van SKIN - samen kerk in Nederland en oud CDA- 
Kamerlid) was één van de sprekers. Haar boodschap 
leidde ze af van een spreuk van een Chinese wijsgeer: 
Klaag niet over de duisternis, maar steek een kaars 
aan.
De diakenen in Nederland doen elk op hun eigen 
plaats en met hun eigen mogelijkheden hun best om 
dat in praktijk te brengen. 
Na het gezamenlijke programma konden we naar 
keuze deelnemen aan allerlei workshops die 
handvatten hopen te bieden bij allerlei praktische 
zaken waarmee diakenen te maken krijgen of 
inspiratie geven ter verdieping van ons werk.
Rondom de lunch was er ruimte om elkaar te spreken 
en de stands van o.a. Kerk in Actie  en diverse 
initiatieven in diaconaal Nederland te bekijken.
Stef Bos was de uitsmijter van de dag met een 
persoonlijk verhaal over hoe hij de relatie met zijn 
vader (die ook diaken was) en diens geloof beleefd 
heeft en met een aantal nieuwe liedjes. Eén van deze 
nummers heeft hij speciaal voor deze dag geschreven: 
Geef Licht.
Kortom: het was een mooie en inspirerende dag voor 
een kersverse diaken.

Karen Siebel

BIJBELCLUB

In BMVier wordt elke maand een bijbelclub gehouden 
onder leiding van Herman IJzerman. Dit gaat uit van 
het Wijkpastoraat en toevallig kwam ik er achter dat 
er zoiets in BMVier is.
Ik miste de leerhuisavonden van Dick van Kampen, 
was blij om dit te ontdekken en ging er eens een keer 
kijken. Ik merkte meteen dat dit wel iets voor mij is. 
Het is niet te vergelijken met het leerhuis van Dick of 
de andere leerhuizen die ik ooit bijwoonde.
Het is een klein groepje, ongeveer acht mensen, dus 
daar kan best nog wel iemand bij.
We lezen een deel uit de bijbel, allemaal uit een 
andere bijbelvertaling. Dat is al heel aardig, want 
daarin zie je de verschillen en ook kan het helpen de 
teksten te begrijpen.

Nou blijft dat toch moeilijk en Herman moet het 
gedeelte beslist ook uitleggen. Zoals een brief van 
Paulus aan de Romeinen bijvoorbeeld. Voor wie 
schreef hij die brief nu precies? Ja, voor de christelijke 
gemeente in Rome. Die bestond uit mensen die 
christen geworden waren, maar niet joods waren en 
christenen die wel joods waren. Dat gaf problemen. 
Daar gaat Paulus hen mee helpen.
Nadat wij de situatie en de bedoeling van Paulus 
begrijpen door de uitleg van Herman, vraagt hij aan 
ons of zo`n tekst ook voor ons nu nog van betekenis 
is en welke dan. Dat brengt een aardige, persoonlijke 
discussie op gang.
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 12 
december van 19.30 – 21.30 uur in BMVier.
Iedereen is van harte welkom.

Corrie de Groot
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Kerkasiel is een afgeleid maar omstreden privilege dat een kerk het recht geeft vluchtelingen en 
uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen tijdens een godsdienstoefening binnen kerkgebouwen, om 
zich te verzetten tegen een gedwongen uitzetting uit het verblijfsland. 
Het eerste kerkasiel in de Benelux werd in 1982 verleend aan illegaal in Nederland verblijvende en met 
uitzetting bedreigde Marokkanen in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk.
(zie ook: https://betheldenhaag.nl/  en  https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkasiel)

Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den 
Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. Op het 
moment van schrijven (5 november) is er ruim 250 uur uit de bijbel gelezen, 
gezongen, gepreekt en gebeden.
Het is een bijzondere ervaring om de doorlopende kerkdienst bij te wonen. 
Mensen uit alle windstreken, voorgangers en kerkgangers m/v, komen samen 
rond de open bijbel en de brandende kaarsen en richten muren van gebed op.
De problematiek is groot en de vragen zijn vele. En toch is er het vertrouwen dat 
dit kerkasiel zal bijdragen aan recht en gerechtigheid voor velen.

De Protestantse Kerk Den Haag geeft onderstaande toelichting op het besluit tot het verlenen van het kerkasiel.

Geworteld
Het gezin Tamrazyan, van Armeense afkomst, maar al negen jaar in Nederland wonend, wordt met uitzetting 
bedreigd. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen positief oordeel gaven, besloot de Raad van 
State uiteindelijk dat het gezin uitgezet kan worden. Een beroep op het Kinderpardon, een regeling bedoeld voor 
asielkinderen die al langer dan vijf jaar in ons land verblijven, werd afgewezen. Niet verrassend, want bijna elk 
in Nederland geworteld kind loopt stuk op het Kinderpardon. Na enkele jaren laat de praktijk zien dat met deze 
regeling maar in minder dan 10% van de gevallen het Kinderpardon wordt toegewezen.

Gewetensnood
De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar stelt de vraag: 
‘Moeten minderjarigen hier het kind van de rekening worden?’ Niemand kan ons vragen de ogen te sluiten voor 
het leed dat – objectief vastgesteld – deze kinderen wordt aangedaan. Hoe het ook komt dat een asielprocedure 
lang duurde, de kinderen over wie het gaat hebben nergens schuld aan. Voor hen zijn we er. En wij hebben er 
vertrouwen in dat uiteindelijk ook onze politici een menselijke oplossing wensen. We willen een humanitaire 
oplossing voor deze kinderen, en beseffen daarbij dat er nog enkele honderden kinderen in een vergelijkbare 
situatie zitten.’

Open
De deuren van de kerk gaan open voor dit gezin. Dat past volgens 
de kerk bij de openheid en gastvrijheid van de kerk, juist bedoeld 
voor kwetsbare mensen. ‘We doen wat we altijd doen: een 
kerkdienst, maar dan doorlopend – zoals ook de behoefte om 
te worden gedragen doorlopend is. Dat doen we om dit gezin te 
bemoedigen, te laten merken dat we er zijn als kerk, dat er een 
God is die geen mens laat vallen. We bidden, zingen, zijn stil, 
branden kaarsen, gaan in gesprek over de geloofsvragen achter 
deze situatie.’ De kerkdienst vindt plaats in buurt-en-kerkhuis 
Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30, Den Haag.

Adempauze
De kerken zoeken naar mogelijkheden voor dialoog met de verantwoordelijke politici. Ze hopen met het verleende 
kerkasiel ruimte en tijd te creëren om in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar uitwegen uit dit dilemma, naar een 
menselijke oplossing voor deze kinderen en voor al die andere kinderen die in deze situatie zitten.

Op het moment dat Mare uitkomt zijn we bijna drie weken verder. Van harte hoop ik dat er voor de familie 
Tamrazyan en voor alle andere ca. vierhonderd kinderen en hun familie een barmhartige, menswaardige oplossing 
is gevonden die maakt dat zij in vrede en vrijheid hun leven kunnen opbouwen. 

Plony de Jong

KERKASIEL IN DEN HAAG
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BESTAAT HET OOK ECHT?
Schitterende bloemen,

maar wat als ze niet bloeien?

Hartverwarmende zon,
maar wat als die schuilt achter de wolken…?

Rustgevende zee,
maar wat als de golven geen rust kennen?

Wat als iets niet naar behoren functioneert?
Wat als iets bestaat, maar totaal niet werkt?

Wat als iets bestaat, maar niet bestaat

Ja het Kinderpardon bestaat.
Maar bestaat het ook echt?

Bovenstaand gedicht is gemaakt door Hayarpi Tamrazyan 
(zie ook: https://gedichtenvanhayarpi.wordpress.com/)

In memoriam

Op 8 oktober is Cornelis (Kees) Griffioen overgegaan 
naar de andere kant van ons bestaan. Kees is 86 jaar 
geworden.
Kees en zijn vrouw Else zijn al heel lang verbonden 
met de gemeente rond BMVier. Jarenlang hebben 
zij aan de Burgemeester Meineszlaan gewoond. 
Vanaf begin jaren negentig wonen zij in Kralingen. 
Kees heeft, ondanks zijn drukke baan, niet aan de 
kant van het kerkelijk gebeuren gestaan. Voorzitter 
begeleidingscommissie jeugdwerkleider, voorzitter 
Commissie van Beheer. Die laatste functie juist in de 
tijd dat de Duyststraatkerk gesloten werd en BMVier 
geopend. Kees nam het voortouw bij de aanschaf van 
het orgel. Mede van hem kwam het idee om geld 
bij elkaar te halen door, na betaling, schitterende 
certificaten uit te delen zodat je ‘mede-eigenaar’ van 
het BMVier-orgel werd. En die actie was zeer geslaagd. 
Kees had ‘gouwe handjes’ en die stak hij ook uit de 
mouwen!!
Regelmatig bezochten Else en Kees de diensten 
in BMVier. Op de fiets vanuit Kralingen naar de 
Burgemeester Meineszstraat.
Kees had een heel eigen humor en was een zeer 
charmante heer. Dat werd bij het afscheid regelmatig 
aangehaald en terecht. Samen hebben Kees en Else 
jaren lang kunnen genieten van wat meer vrije tijd 
en van de kinderen en kleinkinderen.
Het laatste jaar werd moeizaam en zwaar voor Kees, 
maar ook voor Else. Maar vol dankbaarheid kijken ze 
terug op het leven van deze echtgenoot, vader en opa. 
Dat werd zeer duidelijk in de afscheidsdienst in de 
Paradijskerk, waar Kees zo graag kwam en meezong 
in het koor.
Ook wij kijken dankbaar terug op de tijd die wij met 

hem hier mochten delen en nemen afscheid van één 
van onze steunpilaren.

Aad van Endhoven

Op 18 oktober overleed Bert Huffmeijer op 67-jarige 
leeftijd. Hij woonde met Bep aan de Bergweg. Bert 
was ziek en probeerde de laatste jaren te genieten van 
alles wat er gebeurde en wat hij wilde zien en ervaren. 
Hij hield een aantal mensen daarvan op de hoogte via 
een email-brief. In zijn laatste brief vertelde hij over 
zijn plannen voor dit najaar en deze winter, maar ook 
vertelde hij over de ontwikkeling van zijn ziekte en 
dat er toch tegenslagen waren. Maar altijd keek hij 
vooruit. 
Totdat de pijn te hevig werd en hij in de avond van 17 
oktober afscheid nam van Bep en zijn drie kinderen.
Tijdens de begrafenisdienst lag Bert in een rieten mand 
met daaroverheen een regenboogvlag. Familieleden 
hadden een regenboog op hun kleding gespeld. Voor 
Bert stond die regenboog voor verbinding: Het verhaal 
van de zondvloed eindigt met de regenboog, God sluit 
een nieuw verbond en brengt zich weer in verbinding 
met mensen, een teken dat er iets is dat ons allemaal 
(weer) bindt. En die verbinding wordt ons gegeven, 
maar moeten we zelf steeds opnieuw zoeken.
En daarbij kan niemand buitengesloten worden. 
Jong of oud, ziek of gezond, hetero of homo, man of 
vrouw, zwart of wit, of alles daar tussenin. Iedereen 
is door diezelfde regenboog aangeraakt. En er is geen 
bijbeltekst die daar tegenin kan gaan.
Naast de regenboog speelde ook zijn trouwtekst een 
belangrijke rol in Berts leven:
‘Ik zal u zegenen en uw naam groot maken en u zult 
tot een zegen zijn.’
Als je gezegend bent en tot zegen wilt zijn, als 
je wilt bevestigen en wilt verbinden, kun je de 
verantwoordelijkheid voor het leven niet meer 
afschuiven op een God ver weg. Dan neem je 
verantwoordelijkheid voor je leven en voor dat van de 
mensen om je heen; dan probeer je te dealen met je 

TAAKGROEP INTERN

UIT DE GEMEENTE



7

donkere en je lichte kanten. In dat geploeter is God 
te ervaren, zelfs als het leven soms te moeilijk is. 
Want dan nog is er de vleugel, is er de kunst, is er het 
fietsen, is er Bach, is er de regenboog.
Tijdens de dienst kwam de verbinding prachtig tot 
uiting: samen met het hele gezin werd de dienst 

voorbereid en er waren prachtige bijdragen van de 
familie.
Troostend bij het verlies van een veelzijdig en mooi 
mens.

Katinka Broos

KERST

Er is in onze kerken weer een heleboel te doen rondom Kerst.
In BMVier wordt Kerst een week lang gevierd: op 19 december door de PCOB, op 20 december door Koor 
Grenzeloos, op 21 december door de buurt, op 22 december is er een middag waarop er vooral veel muziek 
en gezang is, op 23 december vieren we de laatste Adventszondag, op 24 december is de kerstviering van het 
wijkpastoraat en op 25 december vieren we in de kerk Kerst! Wilt u er meer over weten? Er verschijnt begin 
december een folder waar alles uitgebreider in staat.

In de Bergsingelkerk vieren we ook Kerst op 25 december. Nadat de samenwerking met de Albertusparochie 
stopte vieren we geen Kerstavond meer.
Maar er is een nieuwe traditie aan het ontstaan. Op 24 december lopen de kinderen uit de buurt een 
lampionnenoptocht. Ze doen verschillende pleisterplaatsen aan waar ze iets te zien en te horen krijgen van het 
kerstverhaal. Ze eindigen in de Bergsingelkerk waar de kerststal met het kindje te vinden is.
Een paar jaar geleden ontstond het idee de kinderen te verwelkomen met gezang. En dat groeide uit tot een 
viering.
Er is op Kerstavond dus geen viering in de Bergsingelkerk. In plaats daarvan komen we ’s middags bijeen en 
gaan we vooral veel mooie, klassieke kerstliederen zingen. Het Residentie Brass Kwintet zal voor ons spelen en 
het zingen begeleiden. Wanneer de kinderen aankomen, zingen we ‘Komt allen tezamen’ en ‘Er is een kindeke’ 
en drinken we samen warme chocolademelk. 
Dus noteer de datum: 24 december om 17.00 uur in de Bergsingelkerk!

Katinka Broos

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN

In samenwerking met andere dames, maak ik al vele jaren bloemschikkingen in de kerk voor speciale dagen. 
De groep is verschillende keren van samenstelling veranderd, door verhuizingen, overlijden etc. Tot slot waren 
Wil van Namen en ik nog over. Wil heeft het inmiddels druk met al het werk in de kerk. Het was heel leuk met 
haar samen te werken, ik heb het met veel plezier gedaan. We waren een goed duo. Met begrip laat ik haar gaan.
Nu sta ik er alleen voor en dat is niet haalbaar. Bovendien vind ik dat er iemand van de BSK in de werkgroep 
moet zitten. Zelf hoor ik bij de Goede Herderkerk in Schiebroek.
Daarom mijn verzoek: wie wil de plaats van Wil innemen? Je hoeft geen verstand van bloemen te hebben, dat 
krijg je vanzelf. Samen bedenken we hoe je de tekst in bloemen kunt vertalen. Dat is de kern van het werk. 
Boeken helpen bij het schikken.
U mag zich met velen aanmelden, iedereen is welkom. We verdelen de taken naar het aantal deelnemers. Ik zie 
jullie aanmeldingen met plezier tegemoet!

Geertje van Dijk (06-14280533 of 010-4612824)

NOGMAALS: DE TOVERTAFEL

In de vorige Mare stond een oproep van Jantien Bakker (dochter van ds Albert Bakker) om donaties voor de 
aanschaf van een Tovertafel voor Humanitas Bergweg. 
Op het moment van schrijven is er ca 70% van het benodigde bedrag binnen.
Als u nog mee wilt doen hebt u tot 2 december de tijd om geld te doneren.
U kunt dit doen via http://activecues.com/crowdfunding/de-hofjes-humanitas-bergweg-rotterdam
Kunt of wilt u dit niet via internet doen, neem dan contact op met Jantien, dan zorgt zij voor een andere 
oplossing. Haar mailadres:  zjbakker@tele2.nl en telefoon: 024-37 87 368 of 06-23 516 333
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STREVEN NAAR PERFECTIE IS OOK MAAR EEN UTOPIE

De Droominee tijdens het BergsingelCollege
Kan en moet het altijd beter? Met die vraag begon 
Birte Schohaus haar BergsingelCollege. Goed Genoeg?! 
Ze nam ons mee in vragen als ‘presteren, wat is dat 
eigenlijk?’ en ‘waar komt het idee vandaan dat we 
altijd meer, beter, mooier, groter willen?’ Hier en 
daar kwam haar verhaal pijnlijk dichtbij: presteren 
is op zichzelf helemaal niet slecht of verkeerd, maar 
waarom toch die neiging om beter te presteren of 
mooier, beter te krijgen? De Van Dale vertelt ons dat 
presteren betekent dat je iets tot stand brengt of dat 
je goed voor de dag komt. Tegenwoordig betekent het 
vooral het best mogelijke bereiken. Daar is dus iets 
cruciaals in de betekenisgeving verschoven. Het best 
mogelijke bereiken, dat doen we vaak via heel veel 
vergelijken… met anderen: het alom bekende groene 
gras van de buren. In tijden van social media zijn er 
echter zoveel grasmatjes binnen bereik gekomen van 
ieder individu dat we ons suf vergelijken en er haast 
geen rem op lijkt te zitten.

In het gesprek met het publiek bleek dat de herkenning 
van de thema’s groot was. Vooral prestatiedruk, de 
angst om iets te missen en de angst om te falen zijn 
herkenbare thema’s.
Het was mooi om te merken dat een beladen 
onderwerp in een ontspannen sfeer besproken kon 
worden. Een open gesprek over eigen angsten, falen, 

onzekerheden en ervaren prestatiedruk volgde. 
Veel mensen stelden vragen, aan Birte of elkaar en 
deelden hun eigen ervaringen, gedachten, angsten en 
zoektochten. Daarom alleen al was het een geslaagde 
avond.

De Droominee, Rotterdams woordkunstenaar, sloot de 
avond op een bijzondere wijze af. Hij vatte de avond 
samen in een spoken word die hij ter plekke tijdens 
het college en het gesprek daarna had geschreven: een 
soort voorgedragen gedicht op muziek. Een stukje van 
zijn samenvatting, waarmee hij ons als luisteraars ‘de 
wereld weer in zond’:

Als de P ontploft heb je alleen nog resteren
En er zit ook een press in presteren
Dus de druk drukt op eigen hart
Versta jij je lichaam in een wereld vol starters
Wil je bij iemand in een goed baantje staan
Met cum laude Diplomaatjes
Weet dat als je je zorgen maakt
elke dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad.
Schoon genoeg is ook goed
Want komt tijd komt raad
En lang genoeg tegen je eigen ritme in moonwalken
Doet je vallen; buiten de maat
Wat zou het als je faalt.

Rik Zwalua

BMVIER-DAG

Op vrijdag 12 oktober was er een bijeenkomst voor 
alle gebruikers van het pand BMVier: de kerk, de 
PCOB, het wijkpastoraat met het kinderwerk, het 
eenzaamheidsproject, de vieringen en vrouwenhuis 
Rosa. 
We wonen nu al een tijdje samen, maar kennen we 
elkaar eigenlijk wel, en kunnen we ook iets samen 
doen? Deze middag wilden we elkaar een beetje beter 
leren kennen. Er waren ca. 45 mensen en het viel op 
dat daar toch heel wat mensen waren die elkaar nog 
niet kenden. 
Jan van Diepen had een paar leuke kennismakings-
spellen bedacht. In het eerste spel moest je steeds 

iemand opzoeken die je niet kende en haar/hem 
vragen stellen. In het tweede spel ging je met iemand 
die je niet goed kende een quiz doen waarbij we in 
tweetallen allerlei vragen over andere groepen en 
activiteiten moesten beantwoorden.
Na een pauze (met heerlijke taart!) waren er nog 
een aantal kleine interviews met mensen die iets 
bijzonders doen in BMVier.
We doen al heel veel samen in BMVier: de 
schoonmaakdag, de nieuwjaarsreceptie, de vieringen, 
de activiteiten van Kerk en Buurt. Maar op deze 
middag wilden we ‘onder elkaar’ zijn: al die mensen 
die activiteiten en verbindingen mogelijk maken. En 
op 12 oktober bleek dat al die mensen heel wat te 
delen hadden met elkaar, wie weet wat daar allemaal 
uit ontstaat.

Katinka Broos

TAAKGROEP EXTERN

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.



9

KERK EN BUURT

Op zaterdag 29 september hebben wij weer een mooi 
Straatfeest gehouden. Dit doen we nu al een aantal 

jaren samen met bewoners uit de Tidemanstraat, de 
Van Oosterzeestraat en ons straatje, de Burgemeester 
Meineszstraat. 
Dit jaar in september, terwijl 
wij het meestal in mei of april 
organiseren. In het voorjaar 
hadden wij de geveltuin en 
de kleine tuintjes al verzorgd. 
Maar op deze dag was het nog 
steeds prachtig weer en er 
kwamen veel buurtbewoners.
Een aantal mensen had 
heerlijke gerechten gemaakt, 
Carel van de Poel regelde een 
flink aantal taarten bij De 
Koekela. Albert Heijn was zo goed om de sappen en 
bekers te sponsoren en van Opzoomermee kregen 
we weer de keet met allerhande spullen. De kerk 
verzorgde de koffie en de thee, ook 
sjouwden we nogal wat tafels uit de kerk 
naar buiten.  De avond ervoor hebben 
we de straten met vlaggen versierd, 
zodat het al duidelijk was dat er een 
feestje aan kwam. Eerder hadden we 
al kleurrijke en mooie flyers uitgereikt 
aan de bewoners, waarbij het leuk was 
om meteen een praatje te maken en te 
vragen of men iets te eten wilde maken. 
Zo willen we steeds werken aan ons doel 
om het contact als buren met elkaar te 
bevorderen. En dat gaat ook steeds meer 
de goede kant op. Meer mensen kennen 
elkaar en reageren ook via de straat-
app en de flat-app naar elkaar. Wat 
heel handig is, want vreemde zaken, 
maar natuurlijk ook de leuke dingen en 
activiteiten worden meteen gedeeld. We 

zijn steeds meer op de hoogte van wat er speelt in 
deze buurt.

Louis Seesing, onze wijkconciërge, en 
zijn collega organiseerden voor de tweede 
keer een Segway-training, waarbij een 
heus diploma werd uitgereikt. Iedereen 
kon meedoen en het is nog niet eens zo 
makkelijk. Veel kinderen maakten er 
gebruik van, maar toch ook een aantal 
volwassenen.
Piet de Jong van Tulpen uit Rotterdam 
heeft met veel mensen kleine vaasjes 
bloemen geschikt en die werden later 
aan buren uitgedeeld. Het was een 
vrolijke bloemenzee. Piet kon meteen 
van alles vertellen over zijn project, dat 
zo langzamerhand overal bekend raakt: 
‘Je maakt met een groepje mensen een 
bloemetje voor iemand die alleen is, ziek 
of jarig. Wat vaak zeer gewaardeerd wordt. 
Mensen zijn meestal erg verbaasd als je 
met een bloemetje voor de deur staat’.

Mosab Anzo, onze Syrische schilder, heeft met vijftien 
kinderen schilderijen gemaakt. De kinderen gingen 
met een echt op canvas geschilderd eigen kunstwerk 
naar huis en ze waren er zeer trots op. Mosab was een 
geduldige leermeester met veel ervaring, wat je goed 
kon merken, want er is stil en hard gewerkt. Onze 
complimenten, Mosab!
Toezichthouder Bianca van Schoon, was er ook weer 
met haar collega en zij deelden informatiemateriaal 
uit over het schoon en veilig houden van de buurt. 
Mensen konden bij hen terecht voor allerhande 
vragen op dit gebied.
Ernie Dalu, onze nieuwe coördinator van Havensteder 
en Mitzi Schoemans, de wijkagente, waren ook 
aanwezig, waar de buurt heel blij mee was.
Het was een fijne dag, wij gingen moe maar voldaan 
naar huis.

Corrie de Groot
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HET VN-KAMP AIDA IN BETHLEHEM 

Als lid van de werkgroep Pa-Is (Palestina-Israël) 
Rijnmond e.o. heb ik nu ook mijn eerste reis naar 
Israël/Palestina gemaakt. Het over pais hebben voor 
dit land en er niet geweest zijn kan toch eigenlijk niet. 
Zo ben ik met een solidariteitsreis meegegaan onder 
leiding van Meta Floor, een voormalig medewerkster 
bij Kerk in Actie, die het contact tussen de mensen 
daar en de Nederlandse kerken bevorderde via de 
organisatie Sabeel. Wij hebben veel gesprekken 
gevoerd met Palestijnse en Joodse mensen. Ik ben 
zeer geraakt door de systematische vernedering van 
de Palestijnen.
Eén bezoek beschrijf ik hier i.v.m. de lengte van dit 
stuk. Het is sowieso bijzonder om in de voetsporen 
van Jezus en zijn landgenoten te hebben gelopen.

Er zijn in 1948, met de komst van de Israëli’s, zo’n 
59 vluchtelingenkampen voor de Palestijnen in de 
regio ontstaan met de vlucht van 700.000 mensen. Of 
al die kampen er allemaal nog zijn, weet ik niet. In 
ieder geval zijn de kampen er nog in Israël/Palestina 
en Libanon. De Gazastrip is in z’n geheel een kamp. 
Eigenlijk was ik al direct geschokt: bestaan er nog 
steeds kampen na 70 jaar? De mensen hadden toch 
allang hun plek moeten kunnen vinden in het land? 
Hebben die mensen geen kans gekregen te integreren 
in de samenleving? Nee dus!
Wij bezochten het VN-kamp ‘Aida’ in Bethlehem en 
zien een triest woonoord. Bij de entree een poort in 
de vorm van een sleutelgat met de sleutel er boven; 
het symbool van het achtergelaten huis. Een kamp, in 
1950 gebouwd voor 5000 mensen uit 27 dorpen. Het is 
al weer verbouwd, omdat het inwonertal toenam en 
er niet buiten het gebied gebouwd en gewoond mag 
worden. Dat betekent verdichting en de hoogte in. Zo 
blijft er weinig (zon)licht mogelijk. Smalle straten, 
waar geen plaats meer is voor groen. In 2005 is er 
aan twee kanten om het gebied een acht meter hoge 
muur gebouwd, zodat het gebied met de olijfbomen 
en de plek om te spelen niet meer bereikbaar waren 
en een groot deel van het inkomen daarmee ook 
verdween. Er zijn rond het kamp op drie plaatsen 
militaire posten gebouwd. In en uitreizen uit het 

dichtbebouwde gebied is niet mogelijk. Palestijnse 
vluchtelingen mogen niet terugkeren naar hun 
eigen land; ze kunnen wel werk zoeken buiten het 
kamp, maar geen woning elders krijgen. Ze kunnen 
vertrekken naar het buitenland bijvoorbeeld. Maar 
wanneer ze niet binnen vijf jaar terugkeren, na een 
studie bijvoorbeeld, mogen ze niet meer in het land 
wonen.
We hadden een ontmoeting in een activiteitencentrum, 
vooral bedoeld voor jongeren, met de zeer betrokken 
jongerenwerker Mohamed al-Azza. Hij is geboren 
en opgegroeid in het kamp. Mohamed is 38 jaar. Hij 
heeft als kind al nare ervaringen achter de rug met 
het onverwacht afschieten van traangasgranaten. 
Kinderen wordt zo angst bijgebracht in plaats van 
veiligheid en vertrouwen.
De Israëli’s doen soms overdag of ’s nachts invallen 
in het gebied. Er is geen aanleiding tot een inval. Het 
leger zegt dat de soldaten moeten trainen en kunnen 
zo hun gang gaan. Dat veroorzaakt veel spanning, 
vooral bij kinderen. En dit treft nu al de derde 
generatie!
Mohamed is al zo'n twintig jaar jongerenwerker en 
organiseert van alles in de creatieve sfeer. Op het dak 
staan planten en leuk beschilderde banken, tafels en 
watervaten. We kunnen ook daar helaas de dreiging 
ervaren van de soldaten die hen van drie kanten 
omringen.
Met creativiteit stimuleert hij jongeren. Een jongere 
is met foto’s bezig geweest en zet zo hun nauwe 
straten zonder zonlicht tegenover de woningen elders 
in de stad. Zo ook het ontbrekende groen in het kamp 
naast dat in andere wijken. En eenvoudig speelgoed 
tegenover dat uit reclamefolders van Israëli’s, want 
de verdiensten van de ouders zijn laag. Met het op 
deze manier bezig zijn proeven ze de vrijheid als 
verlossing van hun verblijfssituatie. Het stimuleert 
het vooruitkijken naar vrijheid en recht. 
Bij een ander project zijn kinderen bezig geweest 
met papierscheuren en met die stukken beelden zij 
het leven van hun grootouders uit. Zo geven zij in 
hun verhalen het leven weer in het dorp, platteland, 
het boerenleven van toen en vergelijken dit met het 
leven in het kamp. Ze komen zo in aanraking met hun 
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cultuur, daar waar Israël hun identiteit 
en geschiedenis ontkent en hen laat 
leven als banneling. 
Soms dagen jongeren de bezetter uit 
met vliegers in de kleuren van hun 
vlag. Begrijpelijk toch? Zij mogen er 
toch ook zijn?
Mohamed mag niet meer naar 
Jeruzalem. Hij staat op de zwarte lijst 
omdat hij activistische dingen gedaan 
heeft vóór zijn 16e jaar. Zo is hij gaan 
filmen wat de militairen deden in het 
kamp. Dat heeft ertoe geleid dat hij 
speciaal gezocht en beschoten werd om 
hem te vermoorden. Een kogel heeft 
hem in het gezicht geraakt. Hij heeft 
maanden van herstel nodig gehad, een 
transplantatie ondergaan van een stuk beenhuid om 
z’n gezicht weer toonbaar te maken. Hij staat er weer 
met extra motivatie om de jongeren aan te sporen vol 
te houden en een positieve bijdrage te leveren. Hij is 
blij dat wij hem bezoeken en naar zijn verhaal willen 
luisteren: ‘Vertel het door, steun ons hiermee, als is er 
maar één mens, die zijn mening verandert!’
Hij laat ons nog wat in de wijk zien, zoals 
herinneringsschilderingen over de slachtoffers die 
er gevallen zijn, bemoedigende beelden als een tijger 
van kracht. We zien een foto van een dertienjarige 
jongen, die recentelijk is doodgeschoten. We komen 
in een werkplaats waar een metaalbewerker de 
restanten van munitie (hulzen, rubberkogels) heeft 
verwerkt tot kunst, zoals bijvoorbeeld kettingen.

Op een vraag of de politie en de 
Palestijnse autoriteiten niet kunnen 
optreden bij het binnenvallen van de 
militairen is het antwoord ontkennend. 
De Israëlische regering mag onder het 
mom van veiligheid zo handelen. ‘Wij 
hebben geen enkele rechtszekerheid.’
Als bezoekers verbazen we ons over 
de onmacht van de UN, Amnesty 
International en ook de Palestijnse 
Autoriteiten.
Bij het afscheid worden er hugs gegeven 
en veel bemoedigende woorden 
gesproken: ’Hou de moed er in en wij 
gaan het doorvertellen.’ 
Ik ben blij dat onze kerk het Kairos-
document heeft omarmd, dat 

oproept met creativiteit (gesprekken enz.) de druk 
op Israël te vergroten om menswaardig om te gaan 
met de Palestijnen in het land. Handelen zonder 
geweld, bijvoorbeeld door Boycot van Israëlische 
producten, Desinvesteringen van banken en 
beleggingsmaatschappijen en Sancties. 
De vraag aan u: Doet u mee? Erover praten en de 
geweldloze druk op Israël vergroten. Onze groep doet 
zo een poging de druk op de synode te vergroten, die 
op haar beurt dan weer meer kan doen richting de 
regering.
Tot slot een zin uit een boek van het kamp: ‘Werk 
samen, droom samen, beslis samen, bouw samen de 
toekomst’. 

Henk Willemse

KERSTVERHAAL 

Er was een man die op het postkantoor werkte en wiens taak het was om 
onleesbare adressen te behandelen. Op een dag kwam er een brief waarop 
in een bibberend handschrift stond geschreven ‘Aan God’, zonder adres.
Hij maakte de enveloppe open om te kijken waar het over ging, zodat hij 
misschien de brief naar het goede adres door kon sturen.
De brief luidde:
‘Lieve God, Ik ben een weduwvrouw van 83 jaar en ik moet van een heel klein pensioentje leven. Gisteren heeft 
iemand mijn portemonnee gestolen. Er zat € 100 in, wat al het geld was tot de volgende uitkering van mijn pensioen. 
Aanstaande donderdag is het Kerstmis en ik had mijn nog enige twee vriendinnen uitgenodigd om bij mij te komen 
eten. Zonder dat geld heb ik niets om eten van te kunnen kopen. Ik heb geen kinderen of andere familie om me uit 
de brand te helpen en u bent mijn enige hoop. Wilt u mij alstublieft helpen? Edna’
De postbeambte was tot tranen toe geroerd toen hij dit las en liet de brief aan zijn collega’s zien. Eén ervan trok zijn 
portemonnee en legde € 10 op tafel. De rest van zijn collega’s volgde en na een paar uur had hij € 96 opgehaald. Hij 
deed het geld in een envelop en stuurde die naar de vrouw. De rest van de dag voelde iedere werknemer een warm 
gevoel bij de gedachte aan Edna en het diner dat ze nu met haar vriendinnen kon delen.
Enige dagen na Kerstmis kwam er weer een brief van dezelfde vrouw, weer gericht aan God. Alle werknemers 
verzamelden zich toen de envelop werd geopend.
De brief luidde:
‘Lieve God, Hoe kan ik u genoeg bedanken voor wat u voor mij gedaan hebt? Dank zij uw liefdevolle gave kon ik 
genieten van een heerlijk diner met mijn vriendinnen. We hadden een fantastische dag en ik heb uiteraard verteld 
van uw wonderbaarlijke schenking. Overigens, er ontbrak € 4. Ik denk dat het die hufters van het postkantoor zijn 
geweest. Uw dankbare Edna’

Ingezonden door Bas de Zeeuw

ALLERLEI
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De vragen en de antwoorden van de puzzel in Mare nummer 5:
1.  Iets kost je heel veel - een rib uit je lijf. Waar komt deze uitdrukking vandaan?
 Genesis 2 : 21-22
2.  De Roraima, op de grens van Venezuela en Brazilië, is de hoogste tafelberg ter wereld. Wat 

is de afmeting?
 2810 m. hoog met een oppervlakte van 90 km2

3.  Een agrarische vraag: Hoeveel drinkt een gemiddelde melkkoe per dag en hoeveel kilo 
krachtvoer krijgt zij toegediend?

 100 tot 150 liter per dag en ongeveer 5 kg aan krachtvoer
4.  Paaseiland is een Polynesisch eiland in de Stille Oceaan. Noem de hoofdstad en waardoor 

dit eiland vooral bekend is.
  Hanga Roa en vooral bekend door de honderden Moai (paaseilandbeelden) die er te vinden zijn
5.  Een Aziatische leeuwin heeft op 21 augustus jl. vier jongen ter wereld gebracht. Waar 

gebeurde dit en wat is de naam van deze fraaie leeuwin?
 In diergaarde Blijdorp en haar naam is Lanana
6.  Welk beeld schonk Koningin Wilhelmina (31 augustus 1880 – 28 november 1962) in 1951 

aan Rotterdam en hoe werd zij in de eerste maanden na de geboorte genoemd?
  Een afgietsel van een standbeeld van Wilhelmina in Den Haag werd in steen door kunstenaar Palland 

vervaardigd voor Rotterdam. Wilhelmina werd als kind Paulientje genoemd
7.  Of je nu gelovig bent of niet, een toeristisch kerkbezoek is altijd de moeite waard. De ene 

kerk is vaak nog indrukwekkender en groter dan de andere. Er bestaat een top-tien van de 
grootste kerken ter wereld. Noem er minimaal vijf.

  Kerk in Fatima-Portugal – basiliek in Zaragoza - kathedraal van Florence - kathedraal van Sevilla - 
Sint Pieter in Rome - kathedraal in Liverpool - de dom van Milaan

8.  Twee keer per jaar halen schoonmakers duizenden briefjes uit de Klaagmuur in Jeruzalem. 
Op de briefjes staan gebeden en verzoeken van bezoekers. Wat wordt er met deze briefjes 
gedaan?

  Omdat het vernietigen van heilige teksten in het jodendom verboden is worden de briefjes begraven op 
de Olijfberg

9.  Een overhemd met een beetje polyester was in het oude testament verboden om te dragen. 
In welk bijbelboek komt dit aan de orde (oude vertaling)?

 Leviticus 19:19
10.  Hoe heet het kleinste paard ter wereld en wat is de afmeting van dit dier? Noem ook de 

plek op aarde waar ze te vinden is. En noem het allerkleinste insect ter wereld.
  Einstein. Hij woog bij zijn geboorte 2.7 kg en was 35.5cm hoog. New Hampshire. Een keverachtig 

insect: Scydosella musawasensis

Bedankt Bas de Zeeuw voor je geweldige antwoorden. Vraag 6 had ik niet goed geformuleerd 
maar jouw bijdrage is zeer correct. Bedankt!

En dit zijn de vragen van de nieuwe puzzel:
1.  Een Nederlands spreekwoord: Stille wateren hebben diepe gronden. Geef de betekenis van 

deze woorden.
2.  In Oost-Friesland behoort boerenjongens tot de bekendste culinaire specialiteiten. Hoe 

wordt het daar genoemd? En noem de ingrediënten van boerenmeisjes.
3.  Op 10 december is het vijftig jaar geleden dat hij overleed. Vijftig jaar had hij de 

theologische wereld verbaasd, geboeid, geërgerd, begeesterd en gedomineerd. Met zijn 
Tambach-rede in 1919 luidde hij theologisch de twintigste eeuw in. Over wie hebben we 
het hier?

4.  Bijbelse namen hebben vaak een diepe betekenis. Geef de betekenis van de volgende 
namen: Abigail, David, Naomi, Rafael, Ruth en Rachel.

5.  Hoe noem je het boek dat de priester gebruikt bij de mis? En wat is de naam van een 
geestelijke die deel uitmaakt van een kathedraal kapittel?

6.  Winston Churchill was de premier die Groot-Brittannië door de Tweede Wereldoorlog 
loodste, maar al voor de oorlog had hij een grote staat van dienst opgebouwd met 
verschillende ministersposten. Welke posten bekleedde hij?

7.  Ervaar de schoonheid van Noorwegen en bezoek de meer dan duizend fjorden. De mooiste 
kun je vinden aan de westkust. Noem vier fjorden die tot de verbeelding spreken.

8.  Der Zauberlehrling (De tovenaarsleerling) is een ballade, geschreven tijdens zijn verblijf te 
Weimar in 1797. Welke persoon wordt hier bedoeld?

9.  Wie laat de Filistijnen touwen maken en zet ze zo aan het werk dat ze wel twintig 
kilometer moeten lopen om erachter te komen dat ze gefopt zijn. En in welk bijbelboek 
komt deze passage voor?

10.  De Berlijnse muur was een 45.3 km lange muur die van 13 augustus 1961 tot 9 november 
1989 West- en Oost-Berlijn scheidde. Waarom werd de Berlijnse muur gebouwd?

Veel succes en zijn er vragen: mail hnamen@upcmail.nl of bel 010-465 32 52
Bert van Namen
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BSK           BMV

02-09 Diaconie 106.35 53.50
 Kerk 100.45 48.50
09-09 Diaconie 67.75 75.00
 Kerk 63.45 72.70
16-09 Vredeswerk 69.95 56.50
 Kerk 58.70 44.50
23-09 Diaconie 152.55 49.70
 Kerk 116.95 47.60
30-09 Diaconie 153.85 41.50
 Kerk 74.00 39.20
07-10 Diaconie 49.70 39.50
 Kerk 44.30 44.50
14-10 Werelddiakonaat 68.85 69.55
 Kerk 64.35 57.00
21-10 Diaconie 94.10 46.50
 Kerk 87.10 47.50
28-10 Diaconie 61.75 45.40
 Kerk 77.30 47.65
 Busjesproject Bangkok 156.80 86.00
 Koffiepot  - 55.00

Verantwoording giften:
23-09 BSK : € 50 van mw. v.d. S. via mw. v. E. bestemd 
voor het busjesproject. 

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES 
SEPTEMBER – OKTOBER 2018

COLUMN
Wasmiddel en linnen tasjes  
en rommel

Wat hebben die drie dingen nou 
met elkaar te maken? Voor ons heel 
veel! Op zaterdag 3 november jl. is er 
in Schoonhoven een rommelmarkt 
geweest, waar ons wijkpastoraat 25% van 
de opbrengst mocht hebben. Natuurlijk 
deden wij zelf dus ook een duit in het 
zakje: we hebben wasmiddel gemaakt 
en oude linnen tasjes opgepimpt en zijn 
zelf ook gaan verkopen.

Een heel mooi resultaat als gevolg. Ja, 
ook het geld, maar wat ik nog leuker 
vind, zijn alle contacten die we gelegd 
hebben met mensen zoals u en ik. 
Mensen die op zondag naar de kerk gaan 
en die door de week niet vergeten dat ze 
daar geweest zijn, zal ik maar zeggen. 
Mensen die graag willen delen, met geld 
en tijd en aandacht en spullen.

Dat levert geen rommel op, maar echte 
aandacht voor elkaar. Dát ervaren we ook 
met u, mensen van de Bergsingelkerk 
en BMVier. We komen ook graag eens 
bij u ons wasmiddel laten zien, het kost 
maar een beetje en wast hééél veel! Tasje 
erbij??? Hebben we ook.

Allemaal voor extra voedselpakketten 
voor mensen die nét boven de 
voedselbankgrens zitten.

Wilma van Hengel

MARE DIGITAAL 

De Mare verschijnt al jaren in een gedrukte versie.

Het is ook mogelijk om Mare digitaal te ontvangen i.p.v. 
op papier.  

Mocht je voortaan Mare digitaal willen ontvangen wil je 
dat dan doorgeven aan het kerkelijk bureau 
(e-mail: gereformeerdekerkterotterdam@kpnmail.nl).

‘VEILIGE TOEKOMST’ VOOR WEESKINDEREN

De Sierra Leonese vrouw Haja Koroma, inmiddels Nederlandse, 
was na familiebezoek aan haar geboorteland in 2016 zeer 
getroffen door het zien van de vele weeskinderen. Zij heeft een 
huis gehuurd voor zo’n zestig kinderen.
Deze situatie is ontstaan door de ramp van het Ebola-virus in 
2014-2015.

Het weeshuis ligt in het afgelegen Noordwesten in Loko Masama 
(Kambia-district). Er worden weeskinderen in de leeftijd van 4 
tot 16 jaar opgevangen. Naast het geven van onderdak wordt 
voor voeding, kleding en onderwijs gezorgd. Sierra Leone 
behoort tot de armste landen van de wereld. Het werd geteisterd 
door een wrede burgeroorlog tussen 1991 en 2002.

BUSJESPROJECT vanaf 1 december 2018
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VIERINGEN WIJKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN BMVIER
12 december 16.00 uur nog onbekend  Adventsviering
24 december 22.00 uur   Kerstmuziekmiddag
25 januari 17.00 uur Katinka Broos
22 februari 17.00 uur Gerda Vaarties
06 maart 16.00 uur Anneke IJzerman  Aswoensdag
22 maart 17.00 uur Els Schenk

VIERINGEN BUURTKERK OUDE WESTEN
02 december 11.30 uur Akke Gerritsen St. Mariastraat 142b
09 december 11.30 uur Jan Prij St. Mariastraat 142b
16 december  11.30 uur Katinka Broos St. Mariastraat 142b
24 december  19.30 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54
30 december  11.00 uur Jack Sier Leeuwenhoek, Westkruiskade 54
06 januari 11.30 uur Akke Gerritsen St. Mariastraat 142b
13 januari 11.30 uur Katinka Broos St. Mariastraat 142b HA
20 januari 11.30 uur Herman IJzerman St. Mariastraat 142b
27 januari 11.00 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

V
ie
ri
ng

en

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.

Haja Koroma heeft een paar Rotterdammers 
bereid gevonden mee te doen. Zij hebben 
met elkaar de stichting opgericht. De 
stichting wil steun geven aan kinderen in 
hun kwetsbaarste periode in de groei naar 
volwassenheid, hen een veilige toekomst 
bieden, dat alles in een goed contact met 
de plaatselijke bevolking en autoriteiten De 
stichting werkt zonder winstoogmerk.
Door inzameling van gebruikte goederen 
in Nederland en door eigen opofferingen 
slaagde Haja erin te voorzien in de 
noodzakelijke behoeften van voeding en kleding.

‘Geef Ebola-wezen een toekomst’
GEGEVENS
Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen (Foundation Safe Future Orphan Children)te Rotterdam
Emailadres: stichtingVeiligeToekomstWeeskinderen@gmail.com
ANBI RSIN: 8576 85 831
Website: http://veiligetoekomstweeskinderen.nl
Rekening: NL54 TRIO 0338 6580 76
De Taakgroep Extern wil met uw deelname het Weeshuis Veilige Toekomst steunen via het busjesproject.

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 
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 ge-
maakt. In verband met de privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.



15

02 december – kleur: paars   1e advent
 BMVier dhr A. van Endhoven
 BSK ds J.L. Falkenburg
09 december – kleur: paars   2e advent
 BMVier ds K.W. Broos HA
 BSK dhr C. Elshout
16 december – kleur: paars   3e advent
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK ds M.M. Bogaard
23 december – kleur: paars   4e advent
 BMVier dhr J. Prij
 BSK ds K.W. Broos
24 december – kleur: wit
 BMVier geen dienst
 BSK 17.00u ds K.W. Broos Kerstsamenzang
25 december – kleur: wit   Kerst
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK dhr A. van Endhoven
30 december – kleur: wit
 BMVier ds D.L.H. Lunenburg - Moret
 BSK dhr J. Prij
06 januari – kleur: wit
 BMVier ds K.W. Broos
 Prinsekerk ds I. Buijser
13 januari – kleur: groen
 BMVier dhr A. van Endhoven
 BSK dhr J. Prij
20 januari – kleur: groen
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK ds K.W. Broos HA 
27 januari – kleur: groen
 BMVier ds M.E. den Dulk
 BSK ds M. den Bakker
03 februari – kleur: groen
 BMVier ds K.W. Broos HA
 BSK dhr A. van Endhoven

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:  
7 januari 2019 
per e-mail: Marijke Enzlin

p.m.enzlin@hetnet.nl 

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPIJ MARE IN 2018
nr inleveren  uitkomen 
1 07 januari 27 januari

2 04 maart 24 maart

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: jolufra@online.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.

december 2018 – januari 2019

WEBSITE: WWW.GEREFORMEERDEKERKTEROTTERDAM.NL

PREDIKANTEN
mw ds K.W. Broos

Schepenstraat 64c

3039 NL Rotterdam

tel. 06 - 44 09 88 89

e-mail: kwbroos@xs4all.nl

mw ds B.E. van Pelt

Hemonylaan 102

1074 BG Amsterdam

tel. 06 - 20 56 86 48

e-mail: baravanpelt@planet.nl

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.




