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DE OPSTANDING
In het Achttiengebed van de Joden wordt de
opstanding al beschreven.
In de 2e Beracha over het doen leven van de
doden en God's machtige daden, staat:
Gij zijt machtig voor altijd, Heer. gij doet
doden herleven, groot zijt ge in bevrijden;
(die de wind doet waaien en de regen doet
vallen) die in verbondenheid het leven
onderhoudt, in grote barmhartigheid
doden doet leven, vallenden steunt, zieken
geneest…..Gezegend gij, Heer, die de doden
doet leven.
In de Joodse traditie geldt het beeld van God,
die elke ochtend na de slaap de ziel in het
menselijk lichaam laat terugkeren - dit kan
worden doorgetrokken naar het "definitieve
ontwaken" - de opstanding der doden.
De
rabbijnen
gebruiken
vaak
de
werkwoordsvorm om te bewijzen dat de
doden herleven. In onze Bijbelvertaling is
dat niet meer terug te vinden. Zo staat er
bijvoorbeeld in Exodus 15 : 1 dat Mozes,
na de dood van de Egyptenaren in de
Schelfzee, samen met het volk zong, terwijl
de rabbijnen dit vertalen met Mozes en het
volk zullen dit lied zingen. Dit is voor hen
het bewijs van de opstanding.
Ook Jezus gebruikt in Marcus 12 : 26 en 27
deze vorm als Hij tegen de Sadduceeërs zegt:
Wat nu de opwekking van de doden betreft,
hebt u in het boek van Mozes niet gelezen
dat God tegen hem zei: "Ik ben de God van

VAN DE REDACTIE
In deze Mare natuurlijk de vaste rubrieken,
uit de gemeente, van de Urdu broeders
en zusters en de puzzel, maar ook heel
veel informatie. Stukjes geschiedenis over
Atrium en over de heer Bonda, een oud-

Abraham, Izaäk en Jakob? Hij is geen God
van doden, maar van Levenden. U dwaalt
vreselijk".
Ook het tijdsbegrip is in de Tenach heel
anders dan in onze jaartelling. In Psalm 90 :
4 staat: Duizend jaar zijn in uw ogen als één
dag, niet meer dan een wake in de nacht.
Dit gebruiken de rabbijnen dan weer om het
boek van de profeet Hosea uit te leggen. Ook
in Hosea 6 : 2 staat: God redt ons na twee
dagen van de dood, de derde dag doet hij ons
opstaan. Die twee dagen (tweeduizend jaar?)
zijn deze wereld en de dagen de Messias, de
derde dag is de komende wereld.
Ook wordt er wel geleerd dat de wereld
zesduizend jaar zal bestaan - eerst
tweeduizend
jaar
verlatenheid,
dan
tweeduizend jaar bloei van de Tenach en
dan tweeduizend jaar Messiaanse tijd.
Maar, daar zijn lang niet alle rabbijnen het
mee eens, want… door de overtredingen van
het volk zijn deze jaren verloren gegaan. Het
hangt nu alleen nog af van omkeer en goede
daden.
Het denken van de rabbijnen is voor ons
nuchtere mensen niet gemakkelijk te
begrijpen, maar dat wij beter met onze
aarde, lucht en water moeten omgaan dat is
wel heel duidelijk. Dus ook voor ons geldt:
Het hangt af van omkeer en goede daden.
Marian Luijkenaar Francken

gemeentelid. Het in gebruik nemen van de
Tovertafel in Humanitas aan de Bergweg.
Diverse activiteiten rond BMVier en nog
veel meer. De redactie wenst u allen veel
leesplezier.
Marian Luijkenaar Francken (eindredactie)

UIT DE URDU-GEMEENTE

Het was het programma Hart en
Ziel en is op tv uitgezonden op
donderdag 25 april en op zondag
28 april op Nederland 1.
Hieronder ziet u een kort verslag
van zijn moeder Azra, geschreven
in Roman en vertaald in het
Nederlands door Amin David
(kerkrentmeester
kerkenraad
Pakistaanse gemeente).

Op eerste en tweede paasdag was dominee Eric
uitgenodigd door televisiestation Amor uit Den Haag.
Hij vertelde wat Goede vrijdag was en wat Pasen
betekende. Radio Amor is een Hindoestaanse
radiozender.
Arail, 16 jaar oud, gemeentelid van de Pakistaanse
kerk was benaderd door Esther Kaper van de PKN.
Dominee Jos van Oord wilde een interview met hem
over hoe de Pakistaanse gemeente Pasen vierde. Arail
vond het leuk en stemde toe.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

Vertaling:
We danken u God voor het leven. God heeft ons kinderen gegeven. Onze taak is dat we onze kinderen opvoeden
volgens Gods normen en waarden. Ook danken we God dat onze vier kinderen elke zondag naar de Urdu-kerk
gaan en bezig zijn voor de Urdu-kerk.
Urdu-kerk secretaresse Asha David heeft ervoor gezorgd dat onze zoon Arail geïnterviewd werd voor het
magazine Petrus. Hij was uitverkoren om als tiener zijn mening over zijn geloof te delen. Dit interview wordt
op 15 mei gepubliceerd in het tijdschrift Petrus.
Voor het interview uitkomt, heeft de redactie van Petrus
contact gehad met NPO1 en NPO2. Hier mocht Arail ook zijn
ervaring delen over het geloof. Dit verhaal werd uitgezonden
tijdens het programma Hart en Ziel.
Tijdens het Paasfeest waren de media aanwezig. Er werden
interviews gehouden en dit werd uitgezonden op donderdag
25 april via NPO2 en op zondag 28 april NPO1.
Uiteindelijk zorgen we er samen voor dat onze kinderen nog
sterker in het geloof staan. Ook verzoek ik u om dit bericht
te delen. God zegen u. Amen!
Namens de familie Javaid, Robin Gill
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DE KERKENRAAD BIJEEN

van buiten komen.
Maak meer gebruik van moderne communicatie
middelen, zoals een duidelijke website en facebook
(overigens wordt er momenteel hard gewerkt aan de
nieuwe website).
Ga in de kerkdienst niet zo ver uit elkaar zitten,
probeer meer contact met elkaar te maken.
We willen “geloofsgesprekken” organiseren. Wanneer
we ervoor kiezen een open gemeente te zijn waarin

BEZINNINGSDAG
Op zaterdagmiddag 4 mei was de kerkenraad
bijeen om zich uitgebreid te bezinnen op de
toekomst, onder leiding van Herman IJzerman. In
de kerkenraadsvergaderingen gaat het het laatste
jaar vooral over de gebouwen. Nu zouden we het

over de mensen hebben: hoe gaan we met elkaar om
en met de wijk om ons heen. En hoe zien we onze
kerkgemeenschap in de toekomst.
In de voorbereidingsgroep was afgesproken de
aandacht dit keer vooral te richten op de Bergsingel
gemeente.

mensen verschillende manieren van geloven met
elkaar kunnen vieren, dan kan dat alleen als we ook
open en eerlijk met elkaar praten over wat we geloven
en niet geloven.
En de interne communicatie kan beter: de
kerkenraad moet de gemeente meenemen in de
veranderingsprocessen.
Tot slot: een wijkpredikant is belangrijk voor ons als
gemeente.

We gingen ons buigen over de Tops en Tips: wat vinden
we goed gaan en wat behoeft verbetering.
Top vinden de meeste kerkenraadsleden de zondagse
eredienst en de kindernevendiensten, evenals de
pastorale aandacht. Ook de open houding: iedereen
is welkom. En de contacten met de buurt, inclusief de
diverse evenementen.
Er werden ook veel Tips bedacht, o.a.: organiseer
een welkomststructuur: koppel een vrijwilliger aan
nieuwe mensen die binnenkomen om ze verder
wegwijs te maken.
Maak de eredienst aantrekkelijker voor mensen die

Kortom: er valt een heleboel te organiseren en te
regelen.
Binnenkort is er na een dienst (u hoort nog wanneer)
een gemeentevergadering in de Bergsingelkerk; dan
zal vanuit de kerkenraad meer verteld worden over
de ideeën. Maar ook willen we uw mening en ideeën
graag weten, zodat we die zondag al kunnen beginnen
met plannen maken voor het komende jaar.
Maarten Spaans
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TAAKGROEP INTERN

volkomen afhankelijk van de zorg van anderen, bleef
ze aan het leven vasthouden en kon ze zich verheugen
in kleine dingen: de wind in de bomen, de vogeltjes,
de bloesem.
Zeer trouw werd ze bezocht door haar beide zoons Jan
en Albert, en na het overlijden van Jan, ook wekelijks
door diens zoon, haar kleinzoon Jasper.
Jo hield niet zo van drukte, at het liefst op haar kamer,
maar nam toch af en toe deel aan gezamenlijke
maaltijden en een gespreksgroepje.
Met veel liefde is zij verzorgd in Sonneburgh.
De afscheidsdienst werd geleid door de geestelijk
verzorger van het huis en stond in het teken van de
traditie waarin zij opgegroeid is.
Zowel bij Arie als bij Jo stond bovenaan de rouwbrief
‘De Heer is mijn herder’.
In haar lange leven met veel mooie ervaringen, maar
met ook zoveel verdriet en zorg, heeft ze daar altijd
aan vast willen houden.
Elizabeth Witvliet

UIT DE GEMEENTE
IN MEMORIAM
Op 23 maart 2019 is mevrouw Johanna Verkamman –
van der Schoor overleden in Sonneburgh IJsselmonde,
in de leeftijd van 94 jaar.
Zij is geboren op IJsselmonde en ging daar opnieuw
wonen in 2015, maar nu in Sonneburgh. Haar man
Arie Verkamman was daar al eerder opgenomen.
Meneer en mevrouw Verkamman waren trouwe
bezoekers van o.a. Atrium en ‘de Amman’.
De laatste jaren stonden voor Jo in het teken van
verlies van geliefden en een verder teruggaande
gezondheid. Op 15 juli 2017 overleed haar man en 11
mei 2018 haar oudste zoon Jan.
Ondanks dat dit zware klappen voor haar waren en zij
zelf al geruime tijd aan de rolstoel gebonden was en
AFSCHEID VAN ROTTERDAM
Na 80 jaar in Rotterdam te hebben gewoond, ga ik
deze stad verlaten. Samen met mijn goede vriend
en verzorger André ga ik me vestigen in het mooie
Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk (gemeente Goes),
gelegen aan het Veerse Meer. Hier heb ik een fraai
huis gekocht met daarbij een grote tuin waarin zich
een apart gebouw bevindt voor het opbergen van mijn
uitgebreide bibliotheek.
Het afscheid van Rotterdam betekent tevens een
afscheid van de Bergsingelkerk, het kerkgebouw
waarin ik in januari 1939 ben gedoopt, er belijdenis
heb gedaan, actief ben geweest in het jeugdwerk en
dienst heb gedaan als ouderling en lector. Dit gebouw
heeft altijd een belangrijke plaats in mijn hart
bekleed. In het verleden heb ik me ingezet voor het
behoud van dit kerkgebouw en voor het verkrijgen
van de monumentenstatus. Hopelijk gelukt het jullie
deze kerk ook voor de toekomst te bewaren.
In Wolphaartsdijk hebben we ons aangesloten bij
de Protestantse Gemeente waarin gereformeerden
en hervormden al jaren geleden zijn verenigd. Deze
gemeente houdt haar diensten in een monumentaal
19de-eeuws kerkgebouw, gebouwd in neo-byzantijnse
stijl (een uniek bouwwerk). Het lijkt ons een heel

fijne gemeente; we zijn er door een aantal leden al
hartelijk welkom geheten.
Vanaf een afstand hopen we het wel en wee van de kerk
van Rotterdam en met name van de Bergsingelkerk
met belangstelling te blijven volgen.
Mochten jullie in de buurt van Wolphaartsdijk
komen, dan zijn jullie van harte welkom. Ons adres
is: Veerweg 43, 4471 BJ Wolphaartsdijk. Bel wel van
tevoren als je komt (tel. 0113-308992).
We wensen alle leden van de kerk van Rotterdam
nog een goede tijd toe en natuurlijk Gods onmisbare
zegen.
Johan Okkema

DE EERSTE MAANDEN BERGSINGELKERK

is.
Wat ook steeds terugkomt
is dat de mensen zich zo
verbonden
voelen
met
alles wat er in de kerk
aan het gebeuren is. Veel
uiteenlopende vragen…
Er waren mensen die het erg
jammer vonden dat de OpenDeurkring gestopt is. Die
draad hebben we opgepakt

Vanaf 1 maart mag ik voor twee dagen in de week in
de wijk van de Bergsingelkerk bezig zijn.
Inmiddels ben ik begonnen met bezoeken van
verschillende mensen. Zeker ook aan de vrijwilligers
die zoveel doen binnen en buiten de muren van de
Bergsingelkerk.
Ik heb kennis gemaakt met de bezoekersgroep 75+.
Daarbij viel mij op (en dat moet maar eens gezegd)
dat deze bezoekersgroep zo uitstekend georganiseerd
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en we hebben een herstart gemaakt. Voor mij was die
eerste bijeenkomst een verrassing!! Met tien mensen,
elke laatste maandag van de maand om 16.00 uur in
de Bergsingelkerk. Iedereen is welkom.
De komende weken gaan de bezoeken verder. Als u er
prijs op stelt dat ik een keer langs kom: bel mij gerust!!

Alle keren dat ik voorga in de Bergsingeldiensten heb
ik mijn agenda bij me!
Ik voelde mij al wel thuis in de Bergsingelkerk, maar
dat is er zeker niet minder op geworden. U hoort wel
weer van mij.
Aad van Endhoven

MEDEDELINGEN
De zondagsbrieven, die in beide kerken worden uitgedeeld voor de eredienst, kunt u ook per e-mail krijgen.
U hoeft alleen uw e-mailadres door te geven en of u de BSK-brief of de BMVier-brief wilt ontvangen aan het
Kerkelijk Bureau en u krijgt hem thuis.
Eén van onze vrijwilligsters, Rian Kruithof - Wieling heeft op vrijdag 26 april jl. uit
handen van burgemeester Aboutaleb een Koninklijke onderscheiding gekregen voor
40 jaar trouwe dienst als vrijwilligster bij verschillende organisaties. Zij is nu Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Een hartelijke felicitatie van ons allen en als het kan, Rian, ga nog maar een poosje
door!

DE TOVERTAFEL

Beste lezers, beste gevers,
Eindelijk was het dan zover:
op vrijdag 12 april is, onder luid applaus, de Tovertafel in gebruik genomen op de Hofjes!
Ter herinnering: in Mare van september vorig jaar schreef ik een artikel om uw aandacht te vragen voor onze
inzamelingsactie. Het doel was om € 7000 bij elkaar te brengen voor de aanschaf van een Tovertafel voor de bewoners
van de vier afdelingen met dementiezorg, genaamd: de Hofjes, in het gebouw van Humanitas aan het Bergwegplantsoen
in Rotterdam-Noord.
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Er is gul gegeven in de maanden die volgden, door lezers van Mare, door oud-collega’s van mijn vader Albert Bakker,
door familieleden van bewoners, personeel van Humanitas, door vrienden, bekenden enzovoort.
Wij waren enorm verrast door alle reacties en acties én door de mooie contacten en verhalen die volgden. Zóveel
mensen voelden zich betrokken en droegen een steen(tje) bij.
Enkele voorbeelden:
o Er waren allerlei mensen die individueel een mooie bijdrage gaven
o Bij AH in de Benthuizerstraat mochten wij een emballage-bonnetjes-actie houden wat een
o bedrag ruim boven verwachting opleverde
o	Medewerkers van de Hofjes stonden in hun vrije tijd met een kraam op een rommelmarkt en haalden een prachtig
bedrag binnen
o	De schoondochter van een voormalige kosteres, die via Facebook tweedehands artikelen verkoopt en de winst aan
‘kleine’ goede doelen geeft, haalde 400 euro voor ons op
o Het Wijkpastoraat Oude Noorden deed een fantastische schenking van bezoekers na een collecte tijdens 2 vieringen
o Ook de Gereformeerde Kerk te Rotterdam verblijdde ons met een bijdrage
o	Op de op één na laatste dag van onze actie kreeg ik een mail van een lid van de Bergsingelkerk waarin stond: Laat
me weten welk bedrag je eventueel nog tekort komt, het maakt niet uit hoeveel, ik vul het aan. De Tovertafel móet
er komen.
Al met al: hartverwarmend, ontroerend mooi en om stil van te worden.
Héél, heel hartelijk dank, zeker ook namens de bewoners en medewerkers van de Hofjes!
Nadat de actie begin december afliep en we tot
onze grote vreugde het volledige benodigde
bedrag bij elkaar vergaard hadden bleef het heel
lang stil. Er bleek een probleem te zijn ontstaan
rond de ophanging van de Tovertafelkast aan de
plafonds op de Hofjes. Na veel gedoe werd pas
ruim drie maanden later toestemming gegeven
voor de aanpassingen aan de plafonds. Vandaar
dat u niet eerder iets hoorde.
Gelukkig is het goed gekomen en is de Tovertafel
nu geïnstalleerd. En wat werd het een prachtig
feestje. Tijdens een gezellige, feestelijke
bijeenkomst met bewoners, familieleden,
medewerkers en bezoekers werd mijn vader uitgenodigd het lintje, wat over het tafelblad aangebracht was, door te
knippen. Na enige moeite lukte dit onder gejuich en applaus van de aanwezigen, waarna de Tovertafelkast die er boven
hing aangezet en de Tovertafel van de Hofjes officieel in gebruik genomen
werd. De veertien verschillende spellen werden getoond, door middel van
schitterende interactieve lichtprojecties.
Er is een spel met fluitende koolmeesjes die over de tafel hippen en fladderen
en zaadjes op kunnen pikken of als je je hand op het tafelblad legt daar rustig
op blijven zitten als je ze aait. Er zijn bloemen die als je ze aanraakt steeds
groter worden. Er is een strandbal, die je met een kleine beweging van je hand
naar iemand anders kunt laten zweven, een spel met zeepbellen, die je kapot
kunt prikken met je vinger en die dan met een geluidje uit elkaar spatten. Er is
een spel paaseieren zoeken, die
in het gras verstopt liggen, een
spel met een platenspeler, waar
je verschillende plaatjes met kinderliedjes op kunt leggen, een spel met
sterren, met vlinders, met herfstbladeren, zwemmende vissen, rijmpjes
en zo nog een paar.
Door alle drukte en opwinding vielen de bewoners een beetje stil.
Toen de manager van de Hofjes tot slot het spel ‘Platenspeler’ aanzette en de klanken van ‘Twee emmertjes water
halen…’ klonken, veerden zij op, begonnen enkelen luidkeels mee te zingen en anderen de maat te tikken of mee te
klappen. En zo eindigde het feestje van de Tovertafel met een fantastische, vrolijke, muzikale noot en een groot gevoel
van saamhorigheid.
De Tovertafel is een geweldige aanwinst voor de Hofjes en wat zijn we er allemaal blij mee! Onze dank is groot!
Een hartelijke groet, ook namens mijn vader,
Jantien Bakker
6

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.

VASTENMAALTIJD WIJKPASTORAAT/BMVIER

met het Wijkpastoraat een vastenmaaltijd.
Na het welkomstwoord door Jenta Mannak en het
aansteken van de paaskaars werd er een stukje
gelezen.
De Veertigdagentijd is een tijd van versobering en
verstilling. Stil zijn is niet makkelijk, maar je kunt
het wel oefenen. Je kunt ook naar je zelf luisteren,
dan de naam noemen van iemand die je dierbaar is en
die in gebed brengen naar God.
Dit jaar werd tijdens de maaltijd gecollecteerd voor
Crèche Povoacao in Kaapverdië, een project van Maria
en Albert van het Wijkpastoraat. De collecte hiervoor
heeft € 134 opgebracht.
Het was een gezellige maaltijd met heerlijke
linzensoep, gemaakt door Jenta Mannak.
Sija Schorel

Op maandag 8 april was er in BMVier in samenwerking

PASEN EN OPZOOMEREN IN EN OM BMVIER

te zijn. Over een schilderactiviteit met Mosab Anzo
wordt nog verder nagedacht.
Via een flyer en de zondagsbrief volgt verdere
informatie.
Jenta Mannak, namens de werkgroep Kerk en Buurt

In de week van Pasen hebben we de geveltuin, de
plantenpotten en de twee tuintjes weer verzorgd.
We hebben er nieuwe planten in gezet, vooral vaste
planten en onkruid verwijderd.
Zo was de buitenruimte voor BMVier op z’n Paasbest.
De pot op de foto werd steeds door hangjongeren
vernield en nu hebben we er wat stekeligs ingezet dat
er toch mooi uit ziet. Blij zijn we dat het nog steeds
goed is gebleven.
Op Paasochtend hebben we, zoals al jaren traditie is,
met 19 personen ontbeten en na een feestelijke dienst
kreeg iedereen een bosje
narcissen mee als symbool van een nieuw begin met
Pasen.
Opzoomer Mee bestaat dit jaar 25 jaar. Ooit begon
men in de Opzoomerstraat met het aanvegen van de
straat en alles schoonhouden. Hier is het werkwoord
Opzoomeren uit ontstaan en het is uitgegroeid tot
een grote organisatie waar veel Rotterdammers aan
meedoen.
Wij doen natuurlijk ook weer mee met een straatfeest
op zaterdag 15 juni. Het programma is nog niet
helemaal rond, maar Piet de Jong van Tulpen uit
Rotterdam is er weer bij en we gaan ook vragen of
de bewoners wat lekkers te eten willen maken. Louis
Seesing en zijn maat komen met de Segway; de kinderen
en wij mogen daarop rijden. De toezichthouders van
Rotterdam Schoon hebben beloofd ook weer aanwezig
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COLUMN

Helaas moest Wilma van Hengel
onverwacht stoppen met haar werk
voor het wijkpastoraat.
Daarom van haar geen columns meer
over het reilen en zeilen daar.
De redactie bedankt haar hartelijk
voor haar bijdragen en wenst haar alle goeds.

HONDERD JAAR CHRISTELIJKE ZORG

GEREFORMEERDE KERK STOND AAN DE WIEG VAN HONDERD JAAR CHRISTELIJKE ZORG
Op 16 april was het honderd jaar geleden dat de gereformeerde kerk in Rotterdam haar eerste ‘rusthuis voor ouden
van dagen’ opende. Het initiatief van de diaconie legde daarmee de basis voor een eeuw christelijke zorg in Rotterdam8

Centrum.
“Honderd jaar christelijke zorg betekent een eeuwfeest”, zegt Joost Zielstra, bestuurder bij de Lelie zorggroep. “Een
moment om met elkaar stil te staan bij alles wat is bereikt. Het mooie is dat de doelstelling van toen nog steeds ook
de doelstelling is van vandaag. Alles heeft in het teken gestaan van omzien naar elkaar. We blijven samenwerken
om de mooie doelstellingen van toen ook vandaag betekenis te geven. Het evangelie was en is en zal ook straks de
inspiratiebron blijven.”
Landelijke aandacht
Het initiatief van de gereformeerde diaconie trok in 1919 direct landelijke aandacht. Diakenen uit het hele land kwamen
kijken naar het rusthuis dat aan de Walenburgerweg was geopend, zo is te lezen in het speciale jubileummagazine dat
ter gelegenheid van het eeuwfeest is geschreven. In het huis was slechts plaats voor 25 bewoners. Al in 1922 verhuisden
de bewoners daarom naar een nieuw en groter pand aan het Haringvliet. Hier was plaats voor 50 bewoners.
Bombardement
Bij het bombardement op Rotterdam in 1940 eindigde dit pand in puin. Met gevaar voor eigen leven wisten de ‘vader
en moeder’ van het huis de 50 bejaarden te evacueren. Zij werden ondergebracht in het weeshuis aan de Schiekade. Tot
1960 deed deze locatie dienst als nieuw rusthuis.
Kerk, bioscoop en bejaardenhuis in één
In 1960 opende Atrium de deuren. Het pand aan de Karel Doormanstraat was in die jaren opnieuw een uniek experiment.
Het werd gebouwd ter vervanging van twee kerken, het kerkelijk centrum en het bejaardenhuis. Op de begane grond
was een kerkzaal die ook werd verhuurd als vergaderruimte en waar een christelijke bioscoop was gevestigd. Op de
etages woonden de bewoners die hiermee bij uitstek onderdeel konden blijven van de gemeenschap. Een soortgelijk
initiatief in Amersfoort (Hart van Vathorst) won met zo’n concept in 2018 de prijs voor het beste zorgvastgoedproject.
Op de barricade
In een tijd dat de ‘participatiesamenleving’ nog moest worden uitgevonden, sneuvelde dit unieke concept echter in
de jaren tachtig. Atrium werd volledig omgebouwd tot zorgcentrum. Daar ging eerst een demonstratie op het Plein in
Den Haag aan vooraf, waaraan bewoners, medewerkers en vrijwilligers meededen. Atrium dreigde als A-locatie in het
centrum namelijk te moeten verdwijnen. Het protest had succes. Atrium kon blijven tot de dag van vandaag.
Er is een jubileummagazine gemaakt met historische verhalen. Prachtig om te lezen! U kunt een exemplaar meenemen
in de kerk of in Atrium (Karel Doormanstraat 343). Of er een aanvragen bij Adriënne van Doorn, a.vandoorn@
leliezorggroep.nl.
Stephan Bol, Manager Marketing en Communicatie Lelie zorggroep

HARRY J. BONDA, GOD’S RENTMEESTER
Een beschrijving van het evangelisatiewerk na de Tweede Wereldoorlog
zou niet volledig zijn zonder vermelding van Harry Bonda, de toenmalige
mecenas van de Gereformeerde Kerk in Rotterdam. Bonda was in alle
opzichten een bijzonder man! Zijn invloed reikt tot de dag van vandaag via
twee stichtingen die na zijn overlijden in 1966 nog steeds actief zijn op het
gebied van protestants diaconaal en sociaal werk.
Het Wijkpastoraat Rotterdam-West heeft in zekere zin zijn oorsprong in
het spectaculaire en succesvolle evangelisatiewerk van de gereformeerde
kerk gedurende de jaren vijftig tot tachtig van de vorige eeuw. Dit werd
gedragen door een groep gedreven mannen en vrouwen vaak afkomstig
uit het bedrijfsleven zoals de gebroeders Schop, mw. Cor Meeder, Rien
van Linschoten, Jan Minnaar, Cor Verolme en natuurlijk Harry Bonda, de
eigenaar van het zeer succesvolle internationale veevoeder bedrijf Provimi
aan de Rijnhaven in Rotterdam.
De oorsprong van de spectaculaire steun voor het gereformeerde
evangelisatiewerk vanuit het bedrijfsleven dateert uit de Tweede
Wereldoorlog. Begin december 1944 (de hongerwinter) was de diaconie van
de kerk op uitgebreide schaal begonnen met activiteiten op het gebied van
de voedselvoorziening in Rotterdam, die steeds nijpender werd. Er werd
een stichting in het leven geroepen onder de naam ‘Hulp voor Allen’ onder
leiding van de predikanten J.A. Tazelaar en A.J. van Sluijs. Het uitvoerend werk
vanuit de Bergsingelkerk werd verricht door de inkoopraad waarin Harry
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Bonda, Cor Meeder (Tante Cor) en ds Jos van Krimpen (mijn vader) een belangrijke rol speelden. Die samenwerking
tussen de gereformeerde ondernemers en de kerk werd na de oorlog voortgezet ten behoeve van het evangelisatiewerk
in de Rotterdamse achterstandswijken.
Het geloof had voor de briljante zakenman en econoom Bonda een bijzondere betekenis. Zijn benadering van
economische en sociale vraagstukken was gebaseerd op de Bijbel. Hij voelde zich meer rentmeester dan groot zakenman.
Vanuit zijn christelijke visie wendde hij zijn rijkdom aan voor de oplossing van maatschappelijke problemen.
Na de oorlog werd het evangelisatiewerk grootschalig aangepakt. Zo ontstonden onder meer de Stichting clubhuizen
“De Jeugdhaven”, de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw en het nog steeds bestaande weekblad “De Havenloods”.
Een groot deel van de financiering voor dit omvangrijke werk kwam van Harry Bonda. Na zijn overlijden werd zijn
aanzienlijk vermogen belegd in twee stichtingen voor diaconale doeleinden.
Op de Bergsingel waren Bonda en mijn vader buren. Ze liepen gemakkelijk bij elkaar binnen. Ik zie ze nog zitten achter
een schaakbord, zware sigaren dampend.
Een vruchtbare combinatie van religie en kapitaal in een bijzondere tijd.
Christiaan van Krimpen

VOORTGEZETTE CURSUS THEOLOGIE VOOR GEMEENTELEDEN

MIDRASJ betekent zoeken of onderzoeken. Het is een onderdeel van de mondelinge Tenach.
In de Bijbel staat dat er geen tittel of yota veranderd mag worden in de Tenach. Dat betekent niet dat er niet
over gesproken mag worden. Dat deden en doen de rabbijnen nog steeds met elkaar. Dus veel meningen en
aanvullingen op de teksten uit de Tenach.
Deze keer ging het over DAUW EN OPSTANDING.
In Israël is dauw veel belangrijker dan in ons land. Israël heeft veel droge gebieden, woestijnen en hoogtes.
Dus al het vocht, in welke vorm dan ook, is welkom.
In Genesis 27 : 28 wordt door JHWH al dauw beloofd. Ook in de tocht door de woestijn ligt er 's morgens dauw
rond de kampplaats.
Elia vervloekte Koning Achab en zwoer dat er in jaren geen dauw en regen zouden zijn. (1 Koningen 17 : 1). In
1 Koningen 18 : 1 stuurt JHWH Elia weer naar Achab. Er zal weer regen vallen op de aarde. Dat wordt door de
rabbijnen uitgelegd als dat er dus wel dauw was in die droge periode, want JHWH belooft weer regen.
Dauw is een geschenk, dat krijgt de mens van de Eeuwige. Om regen kun je bidden en dat gebed kan worden
verhoord.
Marian Luijkenaar Francken
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P U Z Z E L PA G I N A

De vragen en de antwoorden van de puzzel in Mare nummer 1:
1. Wie werd er in 1417 Gravin van Holland en hoe oud was ze op dat moment?
Jacoba van Beieren – 16 jaar
2.	Gebeden veranderen de wereld niet. Maar ze veranderen mensen en mensen
veranderen de wereld. Wie heeft dit op papier gezet?
Albert Schweitzer
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?
Engelmundeskerk
4.	Op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam staat het beeld De Dokwerker als
herinnering aan de Februaristaking van 1941. De sculptuur werd gemaakt door een
Haarlemse beeldhouwer. Wat is zijn naam?
Mari Andriessen
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?
De naam van de molen is De Noorman en van de vuurtoren Het Hoge Licht
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?
Omzet 211.3 miljoen (horeca 71.4 miljoen) en er werkten ongeveer 2450 mensen
7.	Noem de zes grootste plaatsen in Nederland en noem vijf van de beste symfonieorkesten
ter wereld.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Tilburg. Het Boston Symphony orchestra, het
London Symphony Orhestra, het Koninklijk Concertgebouworkest, de New Yorker Philharmonic, de Wiener
Philharmoniker en de Berliner Philharmoniker
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.
Anouchka van Miltenburg, Jan Pronk, Elske ter Veld, Hans Wiegel, Frans Timmermans en Hanja MayWeggen
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?
Genootschap ONZE TAAL
10.	Er bestaat een lijst van de tien oudste bomen in Nederland. Noem er vijf en ook hun
leeftijd.
Zomereik - 450 jaar, Kroezenboom - 400 jaar, Hollandse Linde tussen 400 en 500 jaar, Zomerlinde - 375
jaar en Acacia - 350 jaar
Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1. Hoe noemt men bij de Russisch-Orthodoxe kerk de week na Pasen?
2. Wie wordt er in de bijbel Pootjeslichter genoemd en waarom?
3.	In Lukas 1:15 wordt gezegd: ‘Geen wijnen en bier zal hij drinken en hij zal van de
moederschoot af met de Heilige geest vervuld worden. De vraag is: waarom hebben
sommige flesjes bier een zilveren folie om de kop?
4.	Hoe heet het Filipijns dorp waar je absoluut niet mag roddelen en welke straf staat erop als
ze er achter komen dat je het toch gedaan hebt?
5.	Halong Bay, de attractie van het noorden van Vietnam. Deze baai, bezaaid met
indrukwekkende rotsen in de golf van Tonkin, telt 3000 eilandjes. Slecht één eiland is
bewoond. Wat is de naam?
6. Wat is het oudste gedrukte boek ter wereld? De naam, uit welk jaar en wie was de drukker?
7.	Als zestienjarige sloeg hij op een dag met het liedboek der kerken op tafel. Later zong hij:
Jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na
de dood nooit meer tegen. Wie is hij?
8. Noem minimaal drie beroepen die zouden verdwijnen bij robotisering?
9.	Nu de lente er weer is dromen we van mooie klassieke muziek, bv. De Bolero van Maurice
Ravel. Noem nog vijf prachtige melodieën die een top-vijf zouden kunnen vormen.
10.	Nederland kent vele soorten boerderijen en ook hele fraaie. Noem er vijf die er echt
uitschieten.
Veel succes en zijn er vragen: mail hnamen@upcmail.nl of bel 010-465 32 52
Bert van Namen
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Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES
MAART & APRIL 2019
BSK
03-03 Diaconie
65.25
Kerk
58.10
Project Weeskind
10-03 Zending
177.05
Kerk
93.40
17-03 Diaconie
86.85
Kerk
97.60
24-03 Kerk in Actie
141.40
Kerk
66.80
31-03 Diaconie
75.00

07-04
BMVier
63.50
58.25
110.20
63.00
39.00
48.00
45.20
72.50
42.00
44.00

14-04
21-04
28-04

Kerk
Kerk in Actie
Kerk
Diaconie
Kerk
Diaconie
Kerk
Diaconie
Kerk
Project Weeskind
Koffiepot BMVier

69.05
137.75
65.10
92.25
84.35
158.45
188.20
54.05
56.75
104.40
-

44.70
119.00
66.00
50.50
49.50
67.80
59.50
?
?
74.70
75.70

Verantwoording giften
28-04: € 50 van mw. van de S. via mw. van E. voor
de diaconie

Mutaties
Ingekomen
In verband
met privacy zijn deze regels
onleesbaar
gemaakt. Helenapolder
In verband met
privacy
deze regels
W.
van Heukelum
M gnl
25-04-1984
37 2992
TWzijn
Barendrecht
M.E. van den Enden
V gnl
25-02-1986
onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met
Gehuwd
05-04-2019
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar geH.A.J. Sasbrink
V bel
19-12-1969
Nassaulaan 30 3297 BG Puttershoek
met
Patrick
Theunissen
maakt.
In verband
met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze
Overleden
regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband
23-03-2019
J. Verkamman - v.d. Schoor
V bel
26-09-1924
Ravenswaard 75 3078 PM Rotterdam
met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar
Uitgeschreven op verzoek
gemaakt.
In verband met privacy zijn
deze regels
onleesbaarZwart
gemaakt.
In verband
zijn
L.C.
Verlinde		
M dpl
01-08-1963
Janstraat
90b 3035met
AW privacy
Rotterdam
Vertrokken
deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In
J.C. Okkema		
M bel
19-12-1938
Stadhoudersweg 108a 3039 CK Rotterdam
A.B.
Kool		
M
dpl
24-07-1956
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
In verband met privacy zijn deze regels
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.

Vieringen

VIERINGEN WIJKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN BMVIER
24 mei
21 juni
19 juli

17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur

Anneke IJzerman		
Katinka Broos en Astrid Volders
Maria Antonietta		

BMVier
BMVier
BMVier

VIERINGEN BUURTKERK OUDE WESTEN
26 mei
02 juni
09 juni
16 juni
23 juni
30 juni
07 juli
14 juli
21 juli

11.00
11.30
11.30
11.30
11.30
11.00
11.30
11.30
11.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Katinka Broos
Katinka Broos
Pinksterzangdienst
Akke Gerritsen
Peter van Schie
Katinka Broos
Akke Gerritsen
Herman IJzerman
Katinka Broos
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Leeuwenhoek, Westkruiskade 54
Sint-Mariastraat 142b
Sint-Mariastraat 142b
Sint-Mariastraat 142b
Sint-Mariastraat 142b
Leeuwenhoek, Westkruiskade 54
Sint-Mariastraat 142b
Sint-Mariastraat 142b
Sint-Mariastraat 142b

HA

HA

OVERZICHT KERKDIENSTEN

mei – juli 2019
30 mei – kleur: wit			
BMVier
geen dienst
BSK
ds K.W. Broos
02 juni – kleur: wit
BMVier
ds M.E. den Dulk
BSK
ds K.W. Broos
09 juni – kleur: rood			
BMVier
ds K.W. Broos
BSK
dhr A. van Endhoven
16 juni – kleur: groen
BMVier
dhr. J. Prij
BSK
mw l. van Staveren
23 juni – kleur: groen
BMVier
ds W. Verkuijl
BSK
mw E. Verheul
30 juni – kleur: groen
BMVier
ds L. Miedema
BSK
dhr. J. Prij
07 juli – kleur: groen
BMVier
dhr A. van Endhoven
BSK
ds J.O. Kroesen
14 juli – kleur: groen
BMVier
ds H. IJzerman
BSK
ds I. Buijser
21 juli – kleur: groen
BMVier
ds D.L.H. Lunenburg - Moret
BSK
dhr. J. Prij
28 juli – kleur: groen
BMVier
ds K.W. Broos
BSK
dhr A. van Endhoven

Hemelvaartsdag
10.00 uur

HA
Pinksteren

maandag 1 juli 2019
per e-mail:

Mare2018@kpnmail.nl

HA

(LET OP: NIEUW MAILADRES!)

OVERZICHT INLEVEREN
KOPIJ MARE IN 2019
nr inleveren uitkomen
4 01 juli
21 juli
5 02 september 22 september
6 04 november 24 november
VORMGEVING EN DRUK
RioPrint Rotterdam BV
www.rioprint.nl

HA

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)

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.

PASTORAAL WERKER
dhr A. van Endhoven
Oostplein 566
3031 EP Rotterdam
Tel. 010 – 466 46 54
e-mail: mspaans60@gmail.com

ADRES REDACTIE:
Bergsingel 45F
3037 GA Rotterdam
Tel. 010 - 465 27 83
KOPIJ INLEVEREN
VOLGEND NUMMER
uiterlijk op:

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

PREDIKANT
mw ds K.W. Broos
Schepenstraat 64c
3039 NL Rotterdam
tel. 06 - 44 09 88 89
e-mail: kwbroos@xs4all.nl

REDACTIE:
Marian Luijkenaar
Francken, eindredactie
Marijke Enzlin
Corrie de Groot
Jaap Huijer

KERKGEBOUWEN
Bergsingelkerk
Bergsingel 150
3037 GM Rotterdam
tel. 010 - 465 70 19

KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150
3037 GM Rotterdam
tel. 010 - 466 03 78
e-mail: gereformeerdekerkte
rotterdam@kpnmail.nl

BMVier
Burgemeester Meineszstraat 4
3022 XE Rotterdam
tel. 010 - 476 78 45

Het Kerkelijk Bureau is
geopend op maandag van
14.30 tot 16.00 uur.

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

COLOFON
WEBSITE: WWW.GEREFORMEERDEKERKTEROTTERDAM.NL
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