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In de decembermaand was er veel te doen in onze kerken. Een paar ervaringen, die Kerst 
voor mij tot een feest maakten, wil ik hier beschrijven.
Op 22 december vierden we ‘Muziek in december’ in BMVier, georganiseerd door SamenMeer 
(het samenwerkingsverband tussen de kerk en het wijkpastoraat). De koren Grenzeloos 
en De Buren 3021 zongen prachtige kerstliedjes en Kees van Goeverden speelde orgel. Er 
waren heel veel verschillende mensen, van wie 
sommigen nog nooit in BMVier waren geweest. Al 
die ca. vijftig mensen hadden een mooie middag.
Het meest ontroerende was het aansteken van het 
licht. Ik vertelde over het licht in verschillende 
religieuze tradities. En ook dat bij de vieringen 
van het wijkpastoraat én eens in de maand in de 
kerk, we lichtjes aansteken voor iemand die wel 
wat licht kan gebruiken in het leven. Ik stak toen 
een kaarsje op voor de mensen die zich tijdens de 
feestdagen eenzaam voelden en nodigde mensen uit om naar voren te komen en ook een 
kaarsje aan te steken. Tot mijn ontroering kwamen veel mensen naar voren en brandden in 
korte tijd alle kaarsjes. Stil keken we naar al dat licht voor al die mensen die het moeilijk 
hebben. Bijzonder dat ook mensen die het ‘ritueel’ niet kenden, er meteen in opgenomen 
werden. Het leek alsof de sfeer veranderde, we waren een gemeenschap geworden…

WAT EEN FEEST

Attentie!
Vanaf nu is er een ander mailadres voor de kopij voor Mare:
Mare2018@kpnmail.nl
Dus in het vervolg kunt u hier artikelen en foto’s voor Mare naartoe sturen.
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UIT DE URDU-GEMEENTE

Op 24 november is de moeder van een gemeentelid 
uit Amsterdam overleden in Pakistan. Hij vertrok heel 
snel naar Pakistan voor de begrafenis. Op 10 december 
was hij terug en er was een dankbetuiging in de kerk 
van Amsterdam.
Op 25 november is een zus van een gemeentelid uit 
Amsterdam overleden. Ook dit gemeentelid vertrok 
naar Pakistan voor de begrafenis.
Op 25 november was de bisschop van The Church of 
Pakistan in Nederland. Hij bezocht onze kerk en er 
werden door de bisschop enkele nieuwe bestuursleden 
bevestigd in hun ambt.

Op 9 december kregen wij in de kerk bezoek van 
dominee Camran uit Engeland.
Op 14, 15, 21 en 22 december was dominee Eric met 
het kerstkoor op pad. Hij bezocht ieder gemeentelid.
Op 25 december, met kerst, was de kerk in Amsterdam 
goed bezocht. Ongeveer tweehonderd mensen; er 
waren geen zitplaatsen meer.
Op 1 januari 2019, Nieuwjaar, is de dienst in de 
Bergsingelkerk ook goed bezocht; er waren ongeveer 
150 mensen.
Kerst 2018 en Nieuwjaar zijn goed verlopen. Mooie 
diensten met activiteiten voor jong en oud.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

Op 24 december liepen de kinderen uit de buurt van de Bergsingelkerk mee 
in de lampionnenoptocht. Op zoek naar het kerstkind deden ze verschillende 
pleisterplaatsen aan waar ze iets te zien en te horen kregen van het kerstverhaal. 
Ze eindigden in de Bergsingelkerk waar de kerststal met het kindje te vinden 
was.
In de Bergsingelkerk zaten toen al zo’n tachtig mensen. Zij zongen een uur 
lang de klassieke kerstliederen, enthousiast begeleid door het Residentie 
Brass Kwintet. Het was een geweldige 
middag. We moesten even op de kinderen 
wachten, maar hun binnenkomst was een 
hoogtepunt. Blij renden ze naar de stal op 

het podium. Daar zaten Jozef, Maria en het kindje. En ik moet zeggen, 
het was een prachtig kerstkind, dat met grote heldere ogen alles in zich 
opnam. Met de kinderen (en vaders, moeders, opa’s en oma’s) zongen we 
de laatste liederen. Dat klonk prachtig. Toen de kerk langzaam leeg liep, 
riep een kind: “Mam, kom eens! Mag ik een selfie met het kindje Jezus?”

De Buurtkerk Oude Westen vierde Kerstavond in Humanitas Leeuwenhoek. 
De mensen van BMVier, waar geen viering was, waren uitgenodigd. Het 
was gezellig vol.
Het was een kerstviering zoals elk jaar. Met licht, liedjes en een verhaal, prachtig piano- en fluitspel. Maar 
daarnaast gebeurde iets heel bijzonders:
Er was een bekende gitarist, Nando Silva en de zangeres Isia da Luz die prachtig zong.
De zaal zat vol, personeel had veel bewoners naar de gezellige benedenzaal gebracht. Voor mij stonden 
rolstoelen met mensen die knikkebollend aanwezig waren.
En toen begon Isia te zingen. Een Kaapverdiaans lied, zo mooi gezongen. Een meneer in een rolstoel veerde op. 
Zijn gezicht glom en zijn ogen straalden. Hij stootte klanken uit en als je goed luisterde hoorde je dat hij met 
haar mee zong. Een man, die zich niet meer verstaanbaar kon maken, hoorde liederen in zijn eigen taal, uit 
zijn eigen land en genoot zichtbaar. Zo ontroerend!
De dagen erna kwamen verschillende mensen naar mij toe: het gezicht van die meneer, hoe hij veranderde. 
Dát maakte mijn kerstfeest goed.

Katinka Broos

VAN DE REDACTIE

Alweer een nieuw jaar. Hebt u/heb jij nagedacht over 
dingen die je in dit jaar zeker niet meer zult doen en 
welke je dit jaar wilt gaan proberen?
Meestal duren goede voornemens niet zo erg lang. In 
maart beseffen we dat er weer niet veel van terecht 
gekomen is.
Toch is het goed om ieder jaar met nieuwe moed te 
beginnen. Zie het als een leeg schrift, dat op iedere 
blanco pagina beschreven wordt met fijne en minder 

fijne dingen van de dag.
Ook kun je nadenken over wat je wilt blijven doen, 
omdat je het leuk vindt om te doen of omdat je er 
niet meer buiten kunt. Zoals Chris Maliepaard met 
zijn "verslaving" en Bert met zijn puzzels, waarbij wij 
soms goed moeten zoeken naar de antwoorden.
De redactie van Mare wenst al onze lezers een gelukkig 
en gezegend jaar. Wij hopen dat uw pagina's gevuld 
worden met goede dingen waar u/jij dankbaar voor 
mag zijn.

Marian Luijkenaar Francken (eindredacteur)



3

Ongestraft mag liefde blOeien – Sytze de VrieS (MeLodie Lied 700)

1. ongestraft mag liefde bloeien, 2. Niemand houdt de liefde tegen
vrijuit zoeken naar de zon. waar zij langs de straten gaat.
Liefdesloop verdraagt geen boeien: Wie met liefde is gezegend,
laat haar stromen als een bron! koestert wie om liefde gaat.
Laat de liefde maar gebeuren God verhoede dat er iemand
als een wonder van het licht, in de liefde wordt gekrenkt.
als een regenboog vol kleuren Ware liefde oordeelt niemand,
door de hemel zelf gesticht. maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming 4. Leg de liefde niet aan banden,
tegen wie haar vlammen dooft. gun haar gang de vrije loop.
Wie haar rechten wil beschermen Geef haar bloemen nooit uit handen,
vindt in liefde zelf geloof. want haar vrucht is onze hoop!
Wie voor liefde is geschapen ongestraft mag liefde bloeien,
vreest ook niet bij tegenwind. vrijuit zoeken naar de zon.
Liefde is het hemels wapen Liefdesloop verdraagt geen boeien,
dat de angsten overwint. laat haar stromen als een bron!

Bovenstaand lied is op 13 januari in veel kerken gezongen.

UIT DE KERKENRAAD

De Kerkenraad heeft begin 2018 bij de PKN gevraagd 
om ambtsontheffing van ds Bara van Pelt. Deze vraag 
is nu gehonoreerd. Ds Bara van Pelt is met ingang 
van 1 januari 2019 geen predikante meer van de 
Gereformeerde Kerk te Rotterdam. 
Dat betekent dat de kerkenraad op zoek mag gaan 
naar een andere predikant(e). 
Gezien onze financiën (levend geld) zal het 
waarschijnlijk weer iemand worden van 60 jaar 
of ouder, voor 0,6 fte - dus drie dagen. Dat is niet 

veel, maar de kerkenraad is heel blij dat we zicht 
hebben op een eigen predikant, die ook in de 
kerkdiensten voor zal gaan, zodat er niet zo vaak een 
gastpredikant gevraagd hoeft te worden, hoewel een 
beroepingsproces ook best lang kan duren.
Deze periode is voor niemand gemakkelijk geweest. 
Niet voor onze gemeente, maar zeker ook niet voor Bara 
van Pelt. Het is heel jammer dat haar ambtstermijn 
bij ons zo is afgelopen. Wij wensen haar kracht en de 
zegen van God toe, voor nu en in de toekomst.

Marian Luijkenaar Francken (scriba)

REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING

De Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam (onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland 
- PKN) heeft kennisgenomen van de zogenaamde Nashville-verklaring die is ondertekend door een aantal 
predikanten, ambtsdragers en andere kerkelijk betrokkenen van protestantse huize.
De Kerkenraad conformeert zich volledig aan de uitspraak van de generale synode van de Protestantse Kerk 
Nederland uit november 2018 inhoudende dat ieder mens als beelddrager van de Schepper en aangeraakt door 
de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen in onze kerk.
De Nashville-verklaring is, ook naar de mening van de Kerkenraad, een pijnlijke misser en pastoraal 
onverantwoord. Het ontkent de boodschap van Christus die voor ieder mens geldt, ongeacht ras, seksuele 
geaardheid of sociale status.
Jaren geleden heeft de Gereformeerde Kerk te Rotterdam al besloten een ‘open’ kerk te zijn waar iedereen 
welkom is en ook als lid van de kerk alle kerkelijke functies kan vervullen, of het nu predikant, ouderling of 
diaken is.
Onze kerk staat niet apart van de wereld, maar er midden in. Veel verouderde en theologisch aanvechtbare 
opvattingen uit de 20e eeuw zijn verlaten. Wij geloven in mensen die samen de kerk maken, omdat zij geloven 
in de boodschap van Christus zoals onder meer is verwoord in de Bergrede. 
De boodschap van liefde, tolerantie en saamhorigheid.
rotterdam, 8 januari 2019
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ENKELE bEELDEN VAN EEN GESLAAGD NIEUWjAARSFEEST 
OP 11 jANUARI IN bMVIER

In memoriam

Op Nieuwjaarsdag is Anthonia (Annie) Berghuis-de 
Graaff overleden in de leeftijd van 85 jaar. Annie was 
een Rotterdamse met liefde voor de natuur. Als het 
maar even kon ging ze de stad uit, lopend of op de fiets 
en genoot ze van alles wat groeide en bloeide en van 
de dieren die ze zag. En als ze thuis was schilderde ze 
het liefst de natuur. In vakanties en weekenden trok 
het gezin zo veel mogelijk naar Putten.
Vanwege de gezondheid van haar man Rien verhuisden 
ze naar Humanitas Bergweg en daar behoorden ze tot 
de eerste bewoners. Annie heeft daar nog jaren voor 
haar man gezorgd.
Hoewel ze een bescheiden vrouw was en niet graag 

op de voorgrond stond, maakte ze vrienden binnen 
het huis.
Na het overlijden van haar man werd ze door haar 
gezin en door deze vrienden opgevangen. Met Joop 
Buurman ontstond er een warme relatie en ondernam 
ze grotere reizen dan ze ooit voor mogelijk had 
gehouden. Hij hielp haar door heel wat bezorgdheden 
en angst heen. De laatste paar jaar werd haar 
gezondheid minder en had ze zelf zorg nodig.
Vlak voor Kerst werd ze onwel en werd er een tumor 
gevonden waarvan ze niet meer kon genezen. Ze had 
graag nog wat langer willen leven. En, hoewel ze 
geloofde en verlangde naar het leven na de dood, was 
ze ook bang te sterven: zou zij in de hemel komen? 
We hopen dat we haar in de laatste dagen van haar 
leven daarin hebben kunnen troosten. Er is één ding 
niet onzeker: Annie Berghuis was een lieve vrouw, het 
hart op de juiste plaats, altijd met oog voor anderen.

Katinka Broos

TAAKGROEP INTERN

Uit de gemeente

Feest op 23 maart 2019 van 15.00 uur tot 19.00 uur in BMVier 

We hebben wat te vieren: Vijf jaar Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West 
Alle bezoekers, vrijwilligers, werkers, vrienden, fondsen, belangstellenden: van harte welkom! 
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IK BEN VERSLAAFD!

Toen er laatst om kopij voor Mare werd gevraagd, dacht ik: 
Laat ik mijn ontboezemingen eens spuien. Misschien pakt 
dat wel leuk uit.
De kop verraadt het al: het gaat om mijn jarenlange 
verslaving aan alles en nog niks.
Het is al vroeg begonnen met oude radio’s, radiolampen 
en het zelf bouwen van een zogenaamde kristalontvanger, 
waarmee je met een draadje over een kristalletje naar de 
radio kon luisteren. Dat gebeurde bij mij tot midden in de 
nacht.
Maar het verzamelen nam later andere vormen aan en dat 
werd munten en keramiek; vaasjes enz. Ik heb nog steeds 
een behoorlijke collectie Nederlandse keramiek. Later is dit weer overgegaan in het verzamelen van schilderijtjes, 
vooral etsen. Ook daar heb ik inmiddels mijn huis mee vol staan en dat heeft nog steeds mijn grote belangstelling. 
Ik lees er ook veel over en heb zo aardig wat kennis opgedaan in de loop van de tijd.
De laatste jaren doe ik veel via internet op Marktplaats en zo kan ik mijn hobby een beetje betaalbaar houden, want 

je krijgt nergens iets voor niets.
Ik heb zo ook een aardige klantenkring opgebouwd en heb tot ver in 
het buitenland, zelfs tot in Australië, schilderijtjes verzonden. Ik blijf 
het nog steeds als een hobby zien, al is het wel een behoorlijk uit de 
hand gelopen hobby. Ik hoef ook niet behandeld te worden voor mijn 
verslaving, al word ik door mijn kinderen weleens op mijn vingers 
getikt vanwege de enorme aanwas.
Ik heb, en dat verklap ik hierbij, ook Bert van Namen een beetje 
meegesleept in mijn hobby, al komt het meeste van wat hij ziet bij mij 
terecht.
Ik hoop nog lang op deze manier verslaafd te zijn want geraniums 
staan bij mij alleen in de tuin en niet voor het raam.

Chris Maliepaard

ALLERLEI

KORTE CURSUS TVG  

(THEOLOGISCHE VORMING VOOR GEMEENTELEDEN)

GELOOF EN WETENSCHAP.

Gaat geloof en wetenschap wel samen?
Voor mensen die ervan overtuigd zijn dat de Bijbel van kaft tot kaft waar is en door God geïnspireerd, gaat dat niet 
samen. Voor mensen die ruimer willen denken en soms ook vraagtekens zetten bij wat er precies in de Bijbel staat 
kan dat wel. 
Gaat het er om of God alles heeft geschapen in zes dagen of was er zoiets als de "big-bang" en is al het leven op aarde 
geëvolueerd? Hou oud of jong is de aarde? Werden de mensen echt zo heel oud?
Deze gedachtegangen zijn niet te bewijzen. Hoe lang duurden die zes scheppingsdagen - net zo lang als nu? Wat kom 
je tegen als je heel diep in de aarde graaft - hoeveel lagen zijn er?
Evolutie vindt nog steeds plaats. Dieren en planten passen zich aan aan hun omgeving en veranderen van kleur, van 
uiterlijk en dergelijke. De evolutie en God zijn volgens de wetenschap verenigbaar, volgens de Bijbel niet.
Natuurwetenschap bestaat al heel lang en is ontstaan in de 17e eeuw in de kloosters. Galileo's zienswijze dat de 

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.

TAAKGROEP EXTERN
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COLUMN
GOEDLACHS

Ik noem hem maar Joop, maar dat is niet zijn echte naam. Joop komt altijd een poos 
niet en dan een poosje weer wel. Dat heeft te maken met zijn goede lach, zegt hij zelf. 
‘Als ik de goede lach heb, dan wil ik graag mensen zien en dan kom ik. Anders blijf ik thuis’.
‘Dan bid ik maar voor veel goedlachsheid’, zeg ik en hij ligt echt onder tafel van het lachen. ’t Is wat als 
je stemmingen zó erg wisselen! Want voor Joop betekent het dat hij heel veel thuis zit. Ik zou zó graag 
iets verzinnen zodat hij gaat denken aan zijn goede lach en hij weer uit dat dal komt. 
In het sprookje van Hans en Grietje neemt Hans eerst brood mee om de weg weer terug te vinden en 
later steentjes. Dát zou iets voor Joop zijn. Maar wat moet hij dan meenemen? Welke herinnering is 
sterk genoeg? Dáár bid ik stilletjes voor: dat hij dat ooit zal gaan ontdekken. Maar tot die tijd, lachen 
we heel wat af…als hij er is.
Sowieso zouden we allemaal kunnen bidden voor een goede lach. Een goede lach naar elkaar, 
vriendelijkheid doet meer dan rozen. Een goede lach naar de mensen die we op straat ontmoeten. Dat 
betekent wel dat je dan niet met iets in je hand moet lopen waar je voortdurend op kijkt. Dan zie je 
geen anderen meer, laat staan dat je zult lachen!
Een lach bij een zieke. Nee, niet om ernstige zaken wat weg te lachen, lacherig doen. Maar om met de 
lach een stukje ontspanning te brengen. Een goede lach, vriendelijkheid, ontspanning.
Een goede lach biedt ook veiligheid. Als kind kon ik er al niet tegen en nu nog steeds niet: uitgelachen 
worden is voor mij heel erg! Een goede lach lacht niet uit, maar bemoedigt en lacht toe, geeft veiligheid. 
Wie zijn wij dat we een ander zouden mogen uitlachen???
Ik weet dat het Joop vaak niet goed gaat en tóch werkt zijn lach aanstekelijk. Het is een feestje als hij 
bij de inloop is.
Over feestje gesproken: het Kerstfeest is op veel verschillende manieren gevierd in het Wijkpastoraat, 
maar het ontroerendste vond ik de middag met de jongeren van OpStap. Dak en thuisloze jongeren die 
op het Zwaanshals welkom zijn, waar het niet ‘vol’ is en waar ze volop kunnen lachen met elkaar! Ze 
hoeven even niet alert te zijn op hun spullen, die zijn veilig. Ze hoeven even niet alert te zijn op alle 
dingen die bedreigend zijn, ze zijn zelf veilig. Ondanks al hun misère kunnen ze lachen, dat is mooi 
om te zien. Stilletjes bid ik dan weer, dat er oplossingen zullen komen en dat ze een dak boven hun 
hoofd zullen vinden, op zijn minst.
We wensen ieder van u een lange periode van Goede Lach die aanstekelijk werkt voor anderen en een 
veilig Dak boven uw hoofd.

Wilma van Hengel,  
Wijkpastoraat oude Noorden

aarde om de zon draait en niet alle hemellichamen om de aarde draaien werd niet geloofd, vooral niet door de Hoge 
Geestelijken. Newton met de zwaartekracht was ook een groot wetenschapper, dank zij de appelboom - door God 
geschapen.
In de Bijbel staan belangrijke leefregels die ook in deze tijd nog van belang zijn. Denk maar eens aan de regels over 
hygiëne, voeding (geen bloed drinken), in de landbouw akkers na een aantal jaren onbebouwd laten, zodat de grond 
niet uitgeput raakt - het zogenoemde Sabbatsjaar.
Kijk ook eens in het eerste Bijbelboek - Genesis 6 - over de ark van Noach. God geeft Noach de opdracht om te bouwen 
en ook van welke houtsoort de ark gebouwd moet worden, hoe groot hij moet zijn en hoeveel verdiepingen. Bovenin 
een lichtopening en de ingang aan de zijkant.
Noach moest dus een grote doos maken, die kon blijven drijven. Hij hoefde niet te varen. Is dat nu wel of geen 
wetenschap - door God bevolen.
Er is nog meer, bijvoorbeeld de bouw van een andere ark in de woestijn - Exodus 25 - ook hier geeft God opdracht, 
deze keer om een heiligdom voor Hem te maken. Van acaciahout; hoogte, lengte en breedte werden opgegeven. In 
die ark werden de wetten van God - de stenen platen - gelegd.
Natuurwetenschap gaat over hoe de natuur in elkaar zit. Theologie gaat over het bestaan van God en Zijn schepping, 
zoals wij dat in de Bijbel kunnen lezen.
Veel goede en slechte daden zijn gedaan met de naam van God op de lippen van de daders of in opdracht van God. 
Denk maar aan de Kruistochten en de Wereldoorlogen - vijanden van elkaar riepen God om hulp.
Laten wij zelf nadenken over wat voor ons de waarheid is. Niemand kan ons die opdringen. Jezus had het over de 
liefde voor onze naaste en daar hoort het respecteren van een andere mening ook bij.

tVG, oktober 2018, Marian Luijkenaar Francken
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De vragen en de antwoorden van de puzzel in Mare nummer 5:
1.  Een Nederlands spreekwoord: Stille wateren hebben diepe gronden. Geef de betekenis van 

deze woorden.
 zij die weinig zeggen hebben vaak het onvoorspelbaarste karakter.
2.  In Oost-Friesland behoort boerenjongens tot de bekendste culinaire specialiteiten. Hoe 

wordt het daar genoemd? En noem de ingrediënten van boerenmeisjes.
 Het wordt Bohntjesopp genoemd.
  recept boerenmeisjes 300 gr gedroogde abrikozen, 4dl water, 300gr witte kandij, een pijpje kaneel, 

vier kruidnagels, 1 liter brandewijn extra.
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?

 Karl Barth
4.  Bijbelse namen hebben vaak een diepe betekenis. Geef de betekenis van de volgende 

namen: Abigaïl, David, Naomi, Rafael, Ruth en Rachel. 
  de vader verheugt zich - de geliefde - Mijn liefelijke of mijn genoegen - God heeft genezen - 

Vriendschap of vriendin - ooi, moederschaap.
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? 
 Altaar-missaal.  Katholieke of Anglicaanse  priester.
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?

 Premier - Minister van Financiën en Minister van Marine.
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.
 Naerofjord - Sognefjord - Lyseffjord en Geirangerfjord.
8.  Der Zauberlehrling (De tovenaarsleerling) is een ballade, geschreven tijdens zijn verblijf te 

Weimar in 1797. Welke persoon wordt hier bedoeld?
 Goethe
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?

 Simson - richteren 16 
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?
  de muur werd dwars door Berlijn gebouwd en scheidde West- en oost-Berlijn. Had o.a. ook te maken 

met de leegloop van de ddr.

En dit zijn de vragen van de nieuwe puzzel:
1.  Een Engelse acteur en toneelspeler die door velen wordt beschouwd als de beste acteur van 

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

2.  Het Balcombe-viaduct ofwel the Ouse-Valley-viaduct over de Ouse in Engeland is in 1841 
gebouwd met elf miljoen bakstenen. Waar kwamen deze stenen vandaan?

3.  Joseph Haydn was een Oostenrijkse componist (1732-1809) en schepper van een omvangrijk 
oeuvre. Hoeveel symfonieën schreef hij en welke muziekinstrumenten werden gebruikt bij 
de 10e symfonie?

4.  Joshuabomen (ook wel Jozua genoemd) groeien op één van de heetste plaatsen ter wereld. 
Waar? De moeite waard om op internet te kijken en te zoeken naar deze bijzondere bomen.

5.  Vanaf 7 februari 1953, de eerste zaterdagavond na de watersnoodramp, werd er door 
de gezamenlijke omroepen elke week een radioprogramma uitgezonden. Wie was de 
presentator en hoe heette dit programma?

6.  Nederland is vanaf de 15e eeuw al toonaangevend op het gebied van kunst. Noem de top-
vijf van de grootste kunstenaars van Nederland.

7.  Je mag een woonplaats stad noemen als hij stadsrechten heeft, anders is het een dorp.
  Stadsrechten is echter niet meer van deze tijd, waardoor er nu kleine dorpen en grote 

dorpen zijn. Noem de zes kleinste steden van Nederland.
8.  In 1951 klonk dit op de radio: Af en toe gaan Pa en Moe met ons naar de speeltuin toe…

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

9.  Porgy and Bess is een opera, in 1935 gecomponeerd door George Gershwin. In 1959 is onder 
regie van Otto Preminger een filmversie gemaakt. Welke acteurs speelden Porgy en Bess in 
deze film?

10.  In de bijbel staan ontzettend veel verhalen. Wat weet u van het kruikje van de weduwe van 
Sarfat?

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

P
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VIERINGEN WIjKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN bMVIER
22 februari 17.00 uur  Gerda Vaarties en Astrid Volmer

06 maart 16.00 uur Anneke IJzerman  Aswoensdag

22 maart 17.00 uur Els Schenk

VIERINGEN bUURTKERK OUDE WESTEN
02 februari 11.30 uur Jack Sier Sint-Mariastraat 142b

10 februari 11.30 uur Katinka Broos Sint-Mariastraat 142b

17 februari  11.30 uur Herman IJzerman Sint-Mariastraat 142b

24 februari  11.00 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

03 maart 11.30 uur Akke Gerritsen Sint-Mariastraat 142b

10 maart 11.30 uur Katinka Broos Sint-Mariastraat 142b  HA
17 maart 11.30 uur Herman IJzerman Sint-Mariastraat 142b

24 maart 11.30 uur Jan Prij Sint-Mariastraat 142b

24 maart 11.00 uur Katinka Broos  Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

V
ie
ri
ng

en

Mutaties
Ingekomen
M.H. Muijs  V bel 15-09-1963 Rodenrijsestraat 93c 3037 NE

Overleden
06-12-2018 J. Koopman M bel 16-02-1923 Straatweg 280 k13 3054 AP
01-01-2019 A. Berghuis-de Graaff V bel 02-09-1933 Bergwegplantsoen 178 3037 SK

Vertrokken
M.K. Michielsen V dpl 02-04-1998 Beukelsdijk 174 3022 DN
D.A. van der Meijden M bel 03-12-1972 Venezuelastraat 20 2622 BR
L. van der Zanden V gnl ....-....-......... idem
J.N. van der Meijden M dpl 22-05-2010 idem
S.E. van der Meijden V dpl 26-03-2012 idem

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

BSK           BMV

04-11 Zending 174.15 66.00
 Kerk 92.65 54.60
11-11 Diaconie 83.60 58.00
 Kerk  87.00 60.20
18-11 Diaconie 79.35 51.50
 Kerk 76.95 50.50
25-11 Diaconie 153.95 127.80
 Kerk 128.15 73.15
02-12 Diaconie 101.50 47.00
 Kerk 81.30 59.00
09-12 Diaconie 70.05 53.10
 Kerk 63.20 47.50

Financiële verantwoording
OPbRENGSTEN COLLECTES 
NOVEMBER – dECEMBER 2018

16-12 Weeskinderen Oekraïne 213.40 54.50
 Kerk 75.85 30.50
23-12 Diaconie 100.45 51.70
 Kerk 93.45 41.00
 Kerken Midden-Oosten/Syrië 224.35 88.00
25-12 Kinderen in de knel 393.30 88.50
 Kerk 162.05 57.80
30-12 Diaconie 59.55 74.50
 Kerk 53.60 56.50
 Project Bangkok  - 52.55
 Project Weeskind - 85.90
 Koffiepot BMVier - 79.95

Verantwoording giften:
16 december 2018: € 50 van mevr. v.d. S. via mevr. 
v. E., bestemd voor het busjesproject.
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03 februari – kleur: groen

 BMVier ds K. W. Broos HA

 BSK dhr A. van Endhoven

10 februari – kleur: groen

 BMVier dhr J. Prij

 BSK ds A. Peper

17 februari – kleur: groen

 BMVier ds H. IJzerman

 BSK ds K. W. Broos HA

24 februari – kleur: groen

 BMVier ds D.L.H. Lunenburg-Moret

 BSK dhr J.C. van der Linden

03 maart – kleur: groen

 BMVier ds K. W. Broos

 BSK mw C.E. Bakker

06 maart – kleur: paars   Aswoensdag

 BMVier geen dienst

 BSK ds K. W. Broos         19.30 uur

10 maart – kleur: paars   1e zondag Veertigdagentijd

 BMVier ds J.O. Kroesen

 BSK dhr A. van Endhoven

17 maart – kleur: paars   2e zondag Veertigdagentijd

 BMVier ds H. IJzerman HA

 BSK ds A.S.J. Smilde

24 maart – kleur: paars   3e zondag Veertigdagentijd

 BMVier dhr J. Prij

 BSK ds M.E. den Dulk

31 maart – kleur: paars   4e zondag Veertigdagentijd

 BMVier mw E. Verheul

 BSK ds T. Verbeek HA

COLOFON

REDACTIE:
Marian Luijkenaar 

Francken, eindredactie

Marijke Enzlin

Corrie de Groot

Jaap Huijer

ADRES REDACTIE:
Bergsingel 45F

3037 GA Rotterdam

Tel. 010 - 465 27 83

KOPIj INLEVEREN 
VOLGEND NUMMER
uiterlijk op:  
4 maart 2019 
per e-mail: 

Mare2018@kpnmail.nl 
(LET OP! EEN ANDER MAILADRES!)

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPIJ MARE IN 2019
nr inleveren  uitkomen 
2 04 maart 24 maart

3 07 mei 27 mei

4 02 juli 22 juli

5 03 september 23 september

6 05 november 25 november

VORMGEVING EN DRUK 
RioPrint Rotterdam BV 

www.rioprint.nl

bANKREKENINGEN
NL61 INGB 0000 0188 07 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Centrum)

NL91 INGB 0000 0640 51 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(delfshaven)

NL26 INGB 0000 1523 27 

 t.n.v. Diaconie Ger. Kerk te 

Rotterdam

NL35 INGB 0004 7889 59

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Collectebonnen)

SCRIbA
mw T.M.A. Luijkenaar 

Francken - Hindriks

Bergsingel 45f

3037 GA Rotterdam 

tel. 010 - 465 27 83

e-mail: marian.lfr@ziggo.nl

OVERZICHT KERKDIENSTEN

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

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

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

februari - maart 2019

WEbSITE: www.gEREFORMEERdEKERKtEROttERdAM.Nl

PREDIKANT
mw ds K.W. Broos

Schepenstraat 64c

3039 NL Rotterdam

tel. 06 - 44 09 88 89

e-mail: kwbroos@xs4all.nl

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.




