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Vrij naar Openbaringen 21 : 22.

Ik droom van een stad waarin mensen vrij 
kunnen leven, discriminatie tot het verleden 
behoort, homo's hand in hand over straat 
kunnen gaan, mensen vrijuit hun religieuze 
symbolen kunnen dragen, mensen hun 
mening kunnen uiten zonder zich af te zetten 
tegen een ander.

Ik droom van een stad waarin niemand 
omkomt van eenzaamheid of verpietert in 
een verpleeghuis, niemand "ongewenst" is 
verklaard of zonder dak boven het hoofd door 
de straten zwerft.

Ik droom van een stad waarin de voedselbank 
niet meer nodig is, omdat mensen gewoon 
weer genoeg geld hebben om hun kinderen 
te eten te geven, een stad waarin armoede iets 
van vroeger is.

Ik droom van een stad waarin geen wachttijden 
zijn voor noodzakelijke hulpverlening, waarin 
niet bezuinigd hoeft te worden op thuiszorg 
of verpleeghuiszorg, of de begeleiding van 
kwetsbare mensen.

Ik droom van een stad met een bestuur dat met 
visie en elan beleid maakt ter bescherming 
van alles wat kwetsbaar is in de stad en met 
burgers die hun verantwoordelijkheid nemen, 
door te stemmen en vier jaar lang actief 
betrokken blijven op het bestuur van de stad.

Ik droom van een stad waarin de kerk en de 
moskee er niet meer hoeven te zijn, omdat 
God en Allah gewoon een plaats hebben in het 
alledaagse bestaan van de mensen.

Ik droom……… en als ik wakker ben, brengt die 
droom mij in beweging, dan ben ik uitgerust 
en toegerust om, met mensen van allerlei 
pluimage, die vergelijkbare dromen dromen, 
aan de slag te gaan om onze dromen waar te 
maken.

Paul Oosterhoff

DROMEN VAN EEN STAD
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DE NIEUWE WEBSITE

UIT DE URDU-GEMEENTE

Op Hemelvaartsdag is de Urdu-gemeente met jongeren 
naar een campingplaats in Nijmegen geweest. 
Het was gezellig, er is veel gebeden en er zijn 
activiteiten gedaan met de jongeren. Zij hebben daar 
ook samen gezellig een nacht doorgebracht. Een 
geslaagde dag.
Op 5 mei is er een grote bijeenkomst geweest in de 
Bethelkerk in Amsterdam.
Er is gebeden voor Sri Lanka, omdat daar toen veel 
aanslagen waren gepleegd. De ambassadeurs van Sri 
Lanka en Pakistan waren ook aanwezig. Evenals veel 

andere dominees uit Nederland. Na de dienst was er 
een maaltijd.
Op moederdag is er een dienst gehouden in Rotterdam. 
Iedereen had wat meegenomen van huis en er is na de 
dienst gezamenlijk gegeten.
In Pakistan is in juni een zus van onze gemeenteleden 
Benjamin en Yousaf overleden. Gisteren was een 
dankbetuiging in Rotterdam. Er was een gezamenlijke 
dienst.
Op 27 juni is een vrouw van 21 jaar overleden in 
Pakistan. Zij was een nicht van gemeentelid Tariq.
Dominee Eric heeft gebeden bij Tariq.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

Misschien heeft u ‘m al bewonderd: de nieuwe 
website van onze kerk.

Lang gewacht, (niet) stil gezwegen.
Nooit gedacht, toch gekregen.

Nou ja, gekregen. De ontwerper moet ook leven…

De site is per 1 juli ‘in de lucht’. U vindt hem onder de 
(oude) naam: www.gereformeerdekerkterotterdam.
nl maar ook onder www.bergsingelkerk.nl en www.
bmvier.nl ’t Is een mondvol, maar dan heb je ook wat. 

Het is een fleurig geheel geworden en er staat erg 
veel informatie op. Sommigen hebben hier hun licht 

al over laten 
schijnen en 
commentaar en 
tips aangeleverd. 
Daar gaan we 
als redactie 
natuurlijk nog 
wel verder mee 
aan de slag.

Heel veel werk is al verzet door Chris van Krimpen en 
inmiddels ben ik tot de redactie toegetreden. Maar 
nog één of twee mensen erbij zou fijn zijn!

Nu moet ik nog leren om met zo’n site om te gaan. 
Dat wordt nog een dingetje, maar gaat vast lukken. 
Als achterwacht heb ik mijn broer Leo (de ontwerper), 
die mij al of niet zuchtend tips geeft. 

Maar we gaan ervoor en we hopen rond de Startzondag 
(8 september) de zaak op orde te hebben. Voor zover 
dat natuurlijk met een ‘dynamische’ site mogelijk is.

Dus bekijk ‘m maar eens en laat ons weten wat u 
ervan vindt.

Voor diegenen die door de bomen het bos niet meer 
zien, zullen we een korte handleiding schrijven, die in 
BMVier en de Bergsingelkerk binnenkort beschikbaar 
zal komen.

Marijke Enzlin

Het Kerkelijk bureau is wegens vakantie gesloten tot en met 18 augustus. De mailbox wordt regelmatig bekeken 
dus u kunt wel een mail sturen aan kerkelijkbureaugkr@kpnmail.nl of in dringende gevallen telefonisch 
contact opnemen met Corrie Langerak, tel.: 010 - 465 30 04 

VAN DE REDACTIE

In deze Mare vindt u veel afwisselende verhalen, met 
en zonder foto's.
We zijn bezig met de toekomst van onze 
kerkgemeenschap, zowel in de Bergsingelwijk als in 
BMVier.
De kerkenraad wil graag dat u/jij meedenkt over onze 
toekomst, daarom ook een oproep om u/je aan te 
melden. 
De tienergroep in de BSK heeft tijdens een kerkdienst 
een workshop gedaan onder leiding van Parisa 
Akbarzadehpoladi. Een verslagje hiervan staat in deze 
Mare.

Het straatfeest, met lunch, in de Tidemanstraatbuurt, 
was erg geslaagd. Gelukkig viel er geen regen, wel was 
er veel plezier en lekker eten.
Een verhaal over te zout water uit de kraan - in de 
jaren zestig. Leuk om te lezen welke oplossingen 
er verzonnen werden. Geen flessen water van de 
supermarkt, want die waren er toen niet!
Tussen Palestina en Israël is het nog steeds geen pais 
en vree. Het is geen gemakkelijk verhaal, maar de 
moeite waard om te lezen.

Veel leesplezier, namens de redactie,
Marian Luijkenaar Francken
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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.

UIT DE KERKENRAAD

Op 25 juni vergaderde de kerkenraad. Centraal die 
avond stond het concept-werkplan. In dit plan staan 
de belangrijkste aandachtspunten waar de kerkenraad 
het komende jaar (september tot juni) mee aan de 
slag wil.
Om met het beroepingswerk te kunnen starten 
moeten er nog profielen geschreven worden. Een 
oproep daarvoor is in de zondagsbrieven gedaan en 
die volgt nog een keer hieronder.
Wat het voornemen betreft geloofsgesprekken 
te starten: dit zal in het komende Vorming en 
Toerustingsprogramma opgenomen worden. Het 
programmaboekje zal op de startzondag verkrijgbaar 
zijn.
In het kader van verbetering van de communicatie 
binnen de gemeente zal de Almanak herzien worden. 
De bedoeling is dat die ook verkrijgbaar is op de 
startzondag. 
Bovendien is er hard gewerkt aan een nieuwe 
website en inmiddels is die online: www.
gereformeerdekerkterotterdam.nl
Om belangstellenden en eventuele nieuwe leden 
goed op te vangen en te introduceren wordt er 

een welkomstcommissie opgericht. Tot zover het 
werkplan. 
Verder werd de jaarrekening van de kerk officieel 
goedgekeurd. Deze jaarrekening – en die van de 
diaconie – zijn voor iedereen ter inzage op de website.
Wat de diaconie betreft: de diakenen zijn van plan de 
komende tijd meer openheid te geven over de taken 
waar zij mee bezig zijn.
Vanwege de vakantieperiode is de volgende 
kerkenraadsvergadering pas op 3 september.

Wie heeft er zin mee te denken …
… over het profiel van onze kerkgemeenschap en over 
de profielschets van de te beroepen predikant? 
Er is al wat voorwerk gedaan. Er ligt een conceptprofiel 
van de gemeente en van de vorige beroepingsprocedure 
is er nog een profielschets van de predikant. Beide 
documenten kunnen als basis gebruikt worden om, 
zo nodig, iets nieuws te schrijven. 
Het is een kortdurend project: het zou mooi zijn als 
het begin september klaar is.
Aanmelden kan bij Jeroen van Doorn (jeroen.
vandoorn@hetnet.nl)  of bij Maarten Spaans 
(mspaans60@gmail.com) 

Maarten Spaans, voorzitter kerkenraad

TAAKGROEP EXTERN

IN MEMORIAM

Op 18 juni is Magdalena Marcelle Weedage-Verbaas 
overleden op de leeftijd van 83 jaar. Op 5 juni was zij 
jarig. Zij kwam al lange tijd niet meer in de zondagse 
diensten. Wel had ze nog steeds contact met haar 
bezoekdame Jannie Zwaans die ook nog rond haar 
verjaardag op bezoek is geweest.
Mevrouw Weedage woonde in de Cleyburchstraat. 
Zij heeft veel meegemaakt in haar leven. Zij was al 
35 jaar weduwe en vier jaar geleden overleed haar 
dochter. Toch probeerde zij positief in het leven te 
blijven staan. Samen met haar twee zonen maakte 
ze veel reizen. Op 18 juni was zij met haar zonen in 
Apeldoorn en na een wandeling voelde ze zich niet 
goed en overleed. Op 26 juni is zij begraven op de 
algemene begraafplaats Crooswijk. Wij denken aan 
haar zonen die zo plotseling hun moeder moeten 
missen.

Aad van Endhoven

Op zondag 30 juni jl. is Rijk van ’t Land overleden, een 
bekend en vertrouwd gezicht in de Bergsingelkerk. 
Rijk is 94 jaar geworden. Op 3 mei jl. heeft hij zijn 
verjaardag nog mogen vieren. De laatste maanden 
woonde hij in Stadzicht, want het alleen wonen ging 
niet goed meer.
De kerk heeft veel aan Rijk te danken! De Bergsingelkerk 
was zijn tweede huis. Hij klom hoog in de toren voor 
allerlei werkzaamheden. Hij verwisselde bovenin de 
kerkruimte de lampen. Hij stond tot op hoge leeftijd 
op de bovenste trede van een aluminium trap om 
in de keuken van de kerk weer licht te brengen. Hij 
verzorgde het geluid in de kerk.
Rijk was ook heel duidelijk als het ging om vernieuwing 
en verandering in de liturgie. Daar moest hij weinig 
van hebben en hij stak die mening niet onder stoelen 
of kerkbanken!
We zullen Rijk missen, zo’n markante figuur in onze 
kerk! Op vrijdag 5 juli hebben we hem begraven op 
Crooswijk.
Wij denken met blijvende dankbaarheid aan Rijk van 
’t Land terug!

Aad van Endhoven

UIT DE GEMEENTE
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Zomertijd

WERELDWINKEL

We zijn u zeer 
dankbaar dat het 
project in Sierra 
Leone goed wordt 
bedacht. Het heeft al 
een mooie opbrengst 
gehad van zo’n  
€ 270,-. Veel dank! 
Het bestuur van de 
stichting is druk 
bezig gelden te 
vinden. Er is een 
uiterst minimum 
per maand nodig 
van € 900,- voor 
huur, voeding en 
schoolgeld. Dit alles 
is niet eenvoudig 
te vinden. De 
stichting heeft zich vooral gericht op fondsen, die zelf projecten dragen in ontwikkelingslanden en kerken. 
Die organisaties hebben veelal genoeg om zich zelf te bedruipen en wensen geen uitbreiding. Wij blijven 

gemotiveerd zoeken. We hebben Kerk in Actie ook hulp gevraagd, maar dat is 
alleen bij een advies gebleven. We hebben een vraag bij onze diaconie neergelegd 
om door te mogen gaan met deze actie. 

In ieder geval gaan we op een zaterdag 
in het najaar weer in BMVier een 
informatiemiddag organiseren voor dit 
project.
U kent inmiddels ons concept van het geven 
van informatie, iets cultureels uit het land 
en als afsluiting een maaltijd geënt op het 
land waar het project over gaat.

We kunnen u in ieder geval wat meer foto’s laten zien van het weeshuis. 
De oprichtster/directeur Haja Koroma zal een verhaal houden, evenals 
Ibrahim Kargbo van de Sierra Leoonse Vereniging in Nederland.

Werkgroep wereldwinkel/Werelddiaconaat
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TAAKGROEP VIEREN

TIENERGROEP

Parisa Akbarzadehpoladi (Iran, 1978) heeft grafische 
vormgeving gestudeerd en heeft heel haar leven in 
deze sector gewerkt. Sinds 2013 woont ze met haar 
gezin in Nederland.
Parisa is actief voor de vrouwenrechten en is een 
mensenrechtenactiviste.

Sinds ze in Nederland is houdt ze zich bezig met 
illustratie en fotografie, waarin wensen en dromen 
van (jonge) vrouwen centraal staan.
Parisa is in contact gekomen met vrouwenhuis Rosa, 
dat gevestigd is in BMVier en onderdeel is van het 
Wijkpastoraat. 
In vrouwenhuis Rosa doet zij veel vrijwilligerswerk en 
deelt haar ervaringen met andere vrouwen die daar 
komen. Tevens wil Parisa met haar kunstuitingen 

anderen inspireren en bewust maken van de 
maatschappelijke vraagstukken. Ze krijgt voldoening 
en rust wanneer ze iets kan betekenen voor de 
medemens. 

Door actief te zijn heeft ze haar Nederlands kunnen 
verbeteren en kwam ze niet in een isolement 
terecht. In de toekomst wil ze nog beter worden in 
het beheersen van de Nederlandse taal en haar werk 
verder uitbreiden.

Op zondag 14 april om 10.00 uur heeft Parisa een 
kleine workshop begeleid bij de tieners van de 
Bergsingelkerk. Tijdens de workshop stelden de 
tieners vragen aan Parisa over waarom zij gevlucht 
is naar Nederland en wat de verschillen zijn tussen 
Iran en Nederland. In Iran is niet iedereen vrij om 
te geloven wat hij/zij wil. In Nederland hebben wij 
gelukkig deze vrijheid wel. Daarnaast vertelde zij wat 
zij mist aan Iran en wat zij mooi vindt in Nederland. 
Parisa mist haar familie enorm.

We hebben met haar een creatieve oefening gedaan 
waarbij de kinderen gingen luisteren naar muziek 
en nadenken over een mooie ervaring. Ondertussen 
gingen ze tekenen zonder daarbij te kijken wat ze 
tekenden. Daarna gaf iedereen aan wat hij /zij had 
getekend.
Tijdens deze workshop hebben wij ook een oefening 
gedaan met kaartjes waarop bepaalde vragen staan 
die de tieners moesten beantwoorden.

De tieners waren heel enthousiast over deze workshop. 
Op zondag 23 juni is er weer een workshop gehouden. 

Jan Steven Nottelman

ALLERLEI

WEEKEND WEG

Beste mensen van de Bergsingelkerk en BMVier,
Laatst werd er een suggestie gedaan om een keer de 
kerken te sluiten en een weekend weg te gaan. 
Wie er mee mogen?
Natuurlijk iedereen die daar zin in heeft.
Waar gaan we dan heen?
Dat mag u/jij bepalen. Noem een plek of plaats of iets 
anders wat je aantrekkelijk vindt.
Maar wanneer wil je dan gaan?
Bijvoorbeeld op vrijdag weg en op zondagavond weer 
terug.
En het vervoer?
Gedacht wordt aan een bus.
En hoe zit het met betalen? 

Natuurlijk weten we nu nog niet wat een eventuele 
bestemming zal zijn en wat dan de kosten zullen zijn.
Uiteraard zitten er haken en ogen aan. Maar we 
kunnen er altijd over praten en nadenken, want leuk 
kan het worden. We moeten dan denken aan 2020.
Ook zal de kerkenraad toestemming moeten geven 
want een kerk sluiten op zondag doe je niet zomaar…

Bert van Namen
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KOEL HELDER WATER 

Dat was destijds het leuke refrein van een liedje van 
de Chico’s. Dat we niet altijd over koel helder water 
konden beschikken bewijst wel het volgende stukje 
uit de rubriek " Vergeten verhalen", dat ik hieronder 
kort weergeef. 

Op 23 januari 1963 komt er opeens brak water uit de 
kraan in Rotterdam. Rotterdammers schrikken zich 
rot als ze een slok nemen en ook de industrie in de 
Rijnmond is not amused. Drinkwaterleidingbedrijf 
DWL moet op het matje komen in het Rotterdamse 
stadhuis. Uiteindelijk leidt de zogeheten ‘zoutinvasie’ 
tot een flinke verbetering van de Rotterdamse 
drinkwaterkwaliteit.

Het drinkwater in Rotterdam heeft in de jaren ‘50 en 
‘60 geen beste naam. Het water komt uit de Maas en 
kan alleen met veel chloor drinkbaar worden gemaakt. 
Daardoor smaakt en ruikt het nogal chemisch. In 
heel Nederland is bekend 
dat je voor een goede kop 
koffie of thee beter niet 
naar Rotterdam kunt gaan. 
Maar eind januari 1963 is 
het water echt niet meer te 
drinken.

Het leidingwater in 
Rotterdam is op 23 januari 
1963 dus plotseling 
hartstikke brak. Normaal 
zit er in de Nieuwe Maas 
0,35 gram zout per liter 
water. Maar dan meet het 
drinkwaterbedrijf ineens 3,5 
gram zout. Dat is ongeveer 

een tiende van het zoutgehalte van de Noordzee. Mijn 
vrouw Mieke had daar destijds ook veel last mee, want 
zij was in verwachting van ons tweede kindje, Ingrid, 
en stond vanwege gezondheidsklachten op een 
zoutarm dieet. Dat was best lastig want wij moesten 

al het water koken, om het 
nog een beetje draaglijk te 
houden. Je kon in die tijd 
ook nog niet naar de winkel 
lopen om goed water te 
kopen, want dat bestond 
nog niet. Ik ben toen ook 
nog wel eens naar de 
Heinekenbrouwerij geweest 
aan de Crooswijksekade, 
waar je gratis goed water 
kon krijgen uit hun bron. 
Daar moest je wel voor in 
de rij staan, want er was 
veel animo voor vanuit de 
burgerij. Er stonden toen 
echt rijen mensen op de 
dag om daar water te halen. 
Een heel mooi gebaar van 
de grote bierbrouwer, die 
daar destijds als dank nog 
een soort standbeeldje voor 
heeft gekregen.

Nu denkt u misschien wat heeft die politieauto daar 
nou mee te maken? Dat ga ik u vertellen. Ik werkte 
destijds bij de politie Rotterdam en dat was toen onze 
surveillancewagen, de roemruchte Chevrolet C 10, 
voor mijn afdeling met het roepnummer 2.01. 

De collega’s waarmee ik toen werkte wisten van de 
situatie van mijn vrouw.  Dat vertel je gewoon tijdens 
de surveillance, vooral in de stille uurtjes tijdens de 
nachtdiensten. Dat waren de uren tussen 04.30-7.00 
uur, de moeilijkste van de nacht, want dan had je 
soms moeite om wakker te blijven. 
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STRAATLUNCH EN FEEST TIDEBUURT

Op zaterdag 15 juni hebben wij als 
Werkgroep Kerk en Buurt samen met 
de buren van de Tidemanstraat ons 
jaarlijkse straatfeest gehouden. Het 
is voor de derde keer dat we het zo 
met elkaar organiseerden. Er ontstaan 
steeds meer contacten met meer 
buren, dus het samen wonen en elkaar 
kennen breidt zich uit. Er is ook een 
straatapp en daar zijn al meer dan 
zestig mensen bij aangesloten. Ook 
uit de Van Oosterzeestraat, onze eigen 
Burgemeester Meineszstraat en de flat 
doen mensen mee. Het was wel even 
spannend, want het zou gaan regenen. 
Maar nadat we alles klaargezet 
hadden onder een donkere lucht en 

wat gedruppel, is de echte regenbui onze 
straat voorbij gegaan.
We zijn vooraf met onze mooie flyer, 
gemaakt door Jeroen Bleijs, langs de 
deuren gegaan en hebben gevraagd of de 
mensen wilden komen en eventueel iets 
lekkers wilden maken voor de lunch. Dit 
keer hadden we de lunch als hoofdthema 
uitgekozen. Verder was er van alles te doen. 
Piet de Jong van ‘Tulpen uit Rotterdam’ 
maakte met de bewoners boeketjes 
bloemen, die zij dan aan iemand moesten 
geven, een buurvrouw, buurman, een zieke, 
een jarige, in ieder geval maakte men een 
bloemetje voor een ander. Er werden er 
tachtig gemaakt. Louis Seesing en Ed de 
Bruyn kwamen met hun Segway en wie 
daar een ritje op maakte kreeg een echt 
diploma. Jullie hadden die ernstige snoeten 
van de kinderen moeten zien, prachtig. 

Tijdens één van die uren, reed mijn collega op de 
Bergsingel naar zijn particuliere auto en kwam even 
later terug met een veertig-liter melkbus, volgens 
mij de grootste die er bestaat. Toen ik vroeg wat dit 
betekende zei hij: We gaan water halen voor jouw 
vrouw bij Heineken, want nu is het lekker stil. Ik was 
even heel perplex, maar ik vond het wel een groot 
stuk collegialiteit. Wij dus naar Heineken, dat was net 
onze wijk uit over de Noorderbrug, want daar lag de 
grens van onze wijk. Bij de Heineken was het op dat 
moment heel stil en de bus was zo gevuld. De bus was 
wel loeizwaar maar met twee sterke dienders ging het 
goed. Op dus met de bus naar mijn huis in de Pieter 
de Raadtstraat waar ik toen woonde. Ik woonde daar 
tweehoog. Ik zat al een beetje in angst en vrezen want 
mijn vrouw wist nog van niks, en dat om 5 uur in de 
nacht. Ik kon haar ook niet bellen want een telefoon 
hadden we nog niet. Om te bellen moest je toen naar 
een telefooncel als het echt nodig was. Dus maar 

aanbellen om mijn vrouw te waarschuwen, anders 
kon ze van de schrik nog iets krijgen. Ik heb even 
zachtjes naar boven geroepen wat er aan de hand was. 
En toen moest die zware bus naar boven. Dat ging echt 
soms tree voor tree en dat maakte een flinke herrie. 
De buurvrouw van de 1e etage kwam ook al om de 
hoek van de deur kijken, maar ik zei dat het in orde 
was en ze ging weer naar binnen. Gelukkig hadden 
we goede buren, want het maakte knap veel herrie 
midden in de nacht op een houten trap. Later heb ik 
het nog uitgelegd aan haar en zij begreep het wel, 
geloof ik. Dochter Ingrid is dat jaar in april in goede 
gezondheid geboren. Aardig nog om te vermelden 
is, dat we dat huis destijds gekregen hadden via een 
commissie van de kerk die nog wel eens voor een huis 
kon zorgen in die woningnoodtijd. Eén naam kan ik 
me nog herinneren, dat was meneer Wisselaar.

Chris Maliepaard
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Louis en Ed hadden er zelf zichtbaar plezier in.
Mosab Anzo, onze Syrische schilder had een voorbeeld 
gemaakt van hoe je portretten maakt. Na de uitleg 
en aanwijzingen van Jeroen, (Mosab was helaas 
verhinderd), ging men tegenover elkaar zitten en 
maakte prachtige portretten van elkaar. Dit was zo 
leuk; Jeroen was amper klaar met zijn uitleg of men 
ging zonder aarzeling aan de slag.
We hadden van Opzoomer Mee een aantal vlaaien 
gekregen omdat zij 25 jaar bestaan en Carel van de 
Poel zorgde weer voor heerlijke taarten van Koekela. 
Bij de koffie genoeg te snoepen dus. En toen kwam 
al dat heerlijke eten nog. Veel mensen hadden 
bijzondere gerechten gemaakt.
Jenta heeft in het keetje twee mooie boeken 
voorgelezen aan de kinderen en die kregen daarna 
gelukkig ook nog lekker te eten, want in één van die 
boeken was de picknick helemaal mis gegaan. 
We kregen vooraf en ook met het opruimen voldoende 
hulp en om 16 uur konden we voldaan constateren 
dat het een geslaagde dag was. Er waren ongeveer 

zeventig bewoners aanwezig.
In een app verwoordde Jeroen het zo: “We zijn een 
geoliede machine zo samen, dat gevoel heb ik ook! En 
zonder de Werkgroep Kerk en Buurt waren we nooit 
zo ver gekomen.” 
Namens de hele voorbereidingsgroep: Jeroen Bleijs, 
Mosab Anzo, Louis en Edith Lingmont, Jenta Mannak, 
Anneke IJzerman, Katinka Broos,

Corrie de Groot

DAT DEED PIJN 

Mijn broer kwam bij mij met het aprilnummer van het  blad Charisma en legde het artikel ‘Het boycotten van 
Israël, vijf redenen waarom de BDS-beweging (zie kader hieronder) niet koosjer is’ voor. Het blad Charisma 
zegt een onafhankelijk christelijk magazine te zijn, het zit m.i. wat in de behoudende sfeer. Mijn broer wilde 
gelukkig toch naar mijn verhalen luisteren, nadat ik vorig jaar geen van mijn ervaringen van het bezoek 
aan Palestina aan hem kwijt kon en hij er de afgelopen 
periode ook voor koos mijn blogs niet te willen lezen. 

Dat deed pijn.
Hoe kan je als broers niet naar elkaar willen luisteren? 
Maar gelukkig voelde hij ook dat het anders moest. Hij 
wilde mij zijn kant van de moeilijke kwestie Israël en de 
Palestijnen ook laten ervaren middels dit artikel. Ik was 
blij dat hij zo het gesprek aan wilde gaan. We hebben goed 
kunnen praten. Maar elkaar bereiken/begrijpen is echt 
moeilijk, zelfs als goede broers. Ik zit vol met verhalen 
van mensen die weggepest worden, die geen huis mogen 
bouwen en nog veel meer mensonwaardigs. In het artikel 
worden een paar uitspraken gedaan, die ik langs ga.

Foto: verlaten Palestijns dorp in Jeruzalem.
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De BDS-beweging (Boycott, Divestment and Sanctions) is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet 
tegen Israël, met als doel dat land te bewegen om zijn verplichtingen met betrekking tot de mensenrechten 
van de Palestijnen na te komen. De campagne startte op 9 juli 2005 op initiatief van 171 Palestijnse 
organisaties van over de hele wereld.

Wat trof mij in het artikel?
Het daadwerkelijk in beweging komen: ‘protesteren’,  in dit geval bij het Landelijk bureau van GroenLinks 
tegen BDS, waardeer ik. GroenLinks had zich positief uitgelaten over BDS. Het is belangrijk dat mensen 
opkomen voor standpunten. We zouden meer in beweging moeten komen en met elkaar in gesprek moeten 
willen gaan. Ik lees een mooie zin in het artikel: ‘Wees een Paulus, verplaats je in de ander’. Goed luisteren en 
bevragen, zonder direct te oordelen.
Mij trof de zin: ‘Het ultieme doel van de BDS-beweging is Israël van de kaart te vegen’. Mijn vraag is dan: 
waarop is dit gebaseerd? Ik ken een heleboel groepen, die dit middel steunen, al of niet openlijk, en de 
Israëli s̀ absoluut het bestaansrecht geven in Palestina te leven. Er zijn christelijke groepen als Kairos-Sabeel, 
Christian Peacemaker Teams en Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël. Zo zijn er 
ook veel Joodse/Israëlische groepen, zoals Jewish voice for Peace, Een Ander Joods Geluid, Israeli Committee 
Against Home Demolitions.
Zij zien BDS als een vreedzaam middel om de regering tot veranderingen te dwingen en niet met geweld; de 
Israëli’s zien ‘het van de kaart vegen’van hun eigen land dan toch niet als hun doel?
De kerken in Palestina/Israël hebben het Kairos-document opgesteld, waarin de vraag gesteld wordt hulp van 
buiten te geven, door ons dus, om de situatie goed te bespreken, om te snappen wat er gaande is, waarbij 
BDS ook genoemd staat. BDS is niet bedoeld om de staat Israël te laten verdwijnen, zij vraagt alleen om 
rechtvaardigheid en gelijke behandeling van mensen.
Ik ontken niet dat er tegenkrachten zijn, die wel beogen Israëliërs het land uit te zetten. Maar wij betrokkenen 
kunnen toch niet het onrecht laten voortbestaan, éénzijdig, een groep bevoorrechten? Wij moeten het toch 
juist opnemen voor de slachtoffers, wij met onze bijbelse waarden? Zovelen verkeren bijvoorbeeld al zeventig 
jaar in een vluchtelingenkamp zonder perspectief.

Er wordt een verkeerde weergave gegeven van As’ad Abu Khalil’s verhaal alsof hij Israël het land uit wil zetten. 
Khalil is een Libanees-Amerikaans BDS-activist en hoogleraar politicologie aan de California State University. 
Luister naar hemzelf met Youtube: “As'ad AbuKhalil on Israël/Palestine: The Roots of the Conflict”. Hij zegt 
daar dat Israël het recht heeft zich in Palestina te vestigen na zovele jaren van antisemitisme in Europa. Alleen 
niet door de Palestijnen, die daar ook al eeuwen wonen, te verdrijven.

Omar Barghouti, één van de medeoprichters van de BDS-beweging wordt niet goed geciteerd/geïnterpreteerd 
met ‘Geen Joodse staat in Palestina’. Hij zegt dat het een staat voor zowel de Joden als de Palestijnen moet zijn: 
hij pleit ook voor de één-staat-oplossing. Zie o.a. Wikipedia.
Hij steunt een democratische staat, die eenduidige gelijkheid in burgerschap en individuele en 
gemeenschappelijke rechten kent voor zowel Palestijnen (inclusief vluchtelingen) als voor Israëlische Joden. 
In antwoord op BDS, dat antisemitisch wordt genoemd, verklaarde Barghouti dat BDS een niet-gewelddadige 
mensenrechtenbeweging is die vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid zoekt voor het Palestijnse volk, 
gebaseerd op internationaal recht en universele mensenrechtenprincipes. Als zodanig heeft BDS consequent 
en categorisch alle vormen van discriminatie en racisme afgewezen, inclusief antisemitisme en tientallen 
racistische wetten in Israël. Barghouti heeft zich ook uitgesproken tegen antisemitisme in de Palestijnse 
solidariteit movement. Hij heeft de Gandhi Peace Award ontvangen. Hij is geboren in Qatar, als zoon van 
gevluchte Palestijnse ouders, opgegroeid in Egypte, heeft gestudeerd in de VS, is in Israël gaan wonen, waar 
hij met een Israëlische-Arabische vrouw is getrouwd, heeft veel gedaan voor de BDS-beweging, had een 
verblijfsdocument voor Israël, maar werd steeds meer beperkt in zijn reismogelijkheden. Door zijn activiteiten 
zit hij sinds 2017 in de gevangenis op beschuldiging van belastingontduiking.

Dat de Palestijnen het meest de dupe zullen zijn van BDS is zeker waar. Zij zijn al slachtoffer, verkeren in de 
zwakste positie; de machthebbers zullen eerst voor zichzelf zorgen. Israël controleert heel het gebied inclusief 
de Westbank. Overal zijn er militairen. Zelfs de Israëlische vlaggen hangen langs de wegen op de Westbank, 
Palestijns gebied, waar de Palestijnse vlag verboden is.

Hoe kan het bestaan? Als wij dat zien en onderkennen wat moeten wij dan doen? Moeten wij laten gebeuren 
dat zij zich als Jezus gedragen door zich als een lam naar de slachtbank te laten leiden? Mogen wij hen 
dat opleggen om zo Israël te redden? Wie zijn wij? De meeste Palestijnen zien de weg van BDS als de beste 
oplossing.
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Jezus koos er zelf voor zich te laten doden, gebruikte geen geweld. Daar mogen wij best tegen op kijken, diep 
respect voor hebben. Kunnen wij dan gedogen dat er zoveel buitenproportioneel geweld wordt gebruikt door 
ons ‘voorbeeld-volk’ de Joden?

Dat doet pijn
Mijn broer gaf mij ook 
nog het nummer van 
juni 2019, waarin ds 
Henk Poot, de ‘gedoopte’ 
Israëlpredikant van het 
blad Charisma, een oproep 
doet tot bescheidenheid 
om te oordelen enz. Daar 
ben ik het volledig mee 
eens. Wij moeten oppassen 
met oordelen, maar wij 
moeten wel goed proberen 
te kijken. De Palestijnen 
vragen ons dan ook te 
komen. Zij zeggen: ‘Kom 
en Zie’. In het artikel van 
ds Poot mis ik verhalen 
over Palestijnen.

Het doet mij veel pijn al het leed te zien/te horen dat hen wordt aangedaan. Elke dag zijn er slachtoffers: 
lichamelijk met verwondingen of erger met doden en de voortdurende psychische druk/indoctrinatie: je 
papieren laten zien of je er wel mag zijn, afhankelijk of je wel werk zult hebben of je wel een plaats mag 
hebben om te wonen. Wat een schade wordt er berokkent. Dan rijst bij mij de vraag of wij zo meewerken aan 
het ontstaan van een volgende Holocaust?
Ik lees in het blad ook het stuk van Barry Segal over de grote jodenhaat die er ook nog is, daar ben ik ook 
gevoelig voor. Dat kunnen we allemaal niet accepteren.

Hoop
Ik zie ook een stuk van Milly Born in het juninummer, dat wijst naar eenheid met het leren onderscheiden 
met Gods wijsheid (liefhebben). Ds Poot spreekt er in zijn artikel nog over dat Israël het land niet kan bezitten 
zonder voorwaarden. Beide schrijvers geven daarbij goede aanknopingspunten en hoop op dialoog, want leven 
zonder gerechtigheid kan niet, zo ook niet in Palestina. Wat zou het toch fijn zijn als we elkaar meer lief 
zouden hebben in de hoop dat de broers Izaäk en Ismaël dat ook meer gaan doen. Dan wordt die pijn ook 
minder.

Henk Willemse

En die 2 rupsen! 
Maar dan hadden we ook niet dat mooie nieuwe woord: eikenprocessierupsbestrijdingsbedrijven.

ZOMERS ZOUDEN EEN
STUK PRETTIGER ZIJN

ALS NOACH DIE
2 MUGGEN GEWOON

HAD DOODGEMEPT...

Foto: Lege winkelstraat met dichtgelaste deuren van Palestijnse winkeliers in Hebron.
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GELUK 

Wat is geluk precies? Het is in ieder geval voor iedereen anders.
Wat de één gelukkig maakt, vindt de ander gewoon.
Zelf ben ik een gelukkig mens als ik op mijn fiets zit, de wind door mijn haren waait en ik het geluid van mijn 
wielen op het asfalt hoor.
Als ik door ons groene land rijd en over de Haringvlietdam fiets naar Ouddorp en de zon schijnt. Op het water 
varen zeilboten, gebruikmakend van de stevige wind. Het lijkt wel een schilderij, maar het is echt, het is zo 
mooi, dat ik het nu nog haarscherp voor me zie.
Ik denk echt steeds tijdens het fietsen: Wat een genot, wat is het mooi, wat fiets ik fijn!
Het maakt me zo gelukkig en dat gevoel blijft lang. Zelfs nu nog.
Er zijn nog veel meer dingen die mij gelukkig maken, maar daar ga ik  het niet verder over hebben. Want aan 
mij is gevraagd om te vertellen wat geluk betekent in het ziekenhuis. Op de poli oncologie van het Sophia 
Kinderziekenhuis, waar ik werkte.

Ik vroeg mij af hoe de ouders en kinderen op mijn afdeling 
geluk ervaren. Je kunt je wel een aantal dingen voorstellen 
waardoor zij een gevoel van geluk hebben. Als een kind genezen 
is, of eindelijk eens lekker geslapen heeft, of een goede uitslag 
heeft gekregen.
De kinderen zijn zo ziek en moeten zo lang chemokuren 
ondergaan en andere nare behandelingen, dat je je haast niet 
kunt voorstellen dat zij in die periode ook maar even gelukkig 
kunnen zijn.
Maar ik heb het aan een aantal kinderen en hun ouders 
gevraagd en het is toch anders dan ik had gedacht.
Aan een meisje van 15 jaar, die twee jaar behandeld is voor 
leukemie, ze is bijna klaar, vroeg ik, of zij in die periode wel eens 
gelukkig was. Ik kon me er niets bij voorstellen want ze is heel 
erg ziek geweest. Ze was verlamd en kon niet meer praten door 
de chemotherapie die ze kreeg. Dat ging weer voorbij, al loopt 
ze nog moeilijk. Ze brak haar heup, toen mocht ze een tijdje 
niet meer lopen. Ze werd vreselijk dik en heeft overal lelijke 
striae, dat gaat nooit meer weg. Ze was vaak depressief, want 
ze verloor haar vriendinnen en jongens zagen haar al helemaal 
niet meer staan. Ze heeft heel veel last van de Dexamethason, 

een hormoon, waardoor ze zich diep ellendig voelt. Dat medicijn moet  ze om de paar weken een week innemen. 
Ze is dan een heel ander meisje vindt ze. Ook werd ze kaal en ze heeft nog een poos sondevoeding nodig gehad.
Ik was stomverbaasd toen ze mij vertelde dat ze deze periode niet had willen missen, ik kon het bijna niet 
geloven.  Ze was zo dankbaar dat ze ons had leren kennen en haar oncoloog, 
die vindt ze fantastisch en al die andere lieve mensen. Ze komt heel graag 
elke week naar ons toe, ook al moeten we haar steeds prikken en dat gaat 
niet altijd even makkelijk. Maar ze is heel erg dapper.
Natuurlijk was ze ook dolgelukkig toen  de leukemiecellen weg waren! En  
waar ze ook zo gelukkig van was geworden, was die keer dat ze een week 
geen Dexamethason mocht innemen omdat ze geopereerd was aan haar 
heup, dat was zo heerlijk.
Het allerfijnste was wel dat ze een hondje kreeg. Jawel, daar is zij zogenaamd 
de moeder van en dat mag ze heerlijk vertroetelen en knuffelen. Ik weet 
nog wel hoe blij ze er mee was. Ze heeft hem een keer aan ons  laten 
zien en af en toe vraagt ze of hij weer eens mee mag komen naar het 
ziekenhuis. Hij zit dan in een tas en z’n koppie steekt eruit. Hij heeft ook 
kleren aan en allerlei spullen speciaal voor zo’n klein hondje.
Ze is nu blij met alle kleine dingen en dat was voor zij ziek werd heel 
anders.
Ik vroeg of zij voor haar ziekte wel eens over geluk had nagedacht, of ze 
zich bewust was wel eens gelukkig te zijn.
Nee, zei ze, ik was nergens blij mee en voelde me juist ongelukkig. Ik wist 
niet wat ik wilde.
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Ze wilde een paard voor haar 13de verjaardag en ze dacht echt dat ze er een kreeg, ze wist het zeker! Ze moest 
beneden komen, want daar zou haar een verrassing wachten. Oh, dacht ze, zou mijn paard in huis zijn? Niet 
dus, ze kreeg een ijzeren ros, een fiets, een hele dure. Ze is toen heel erg boos geworden op haar ouders. Ze 
schaamt zich er nu voor dat ze toen zo ontevreden was.
Of ze blij is als ze straks klaar is met behandelen weet ze nog niet zeker, want dan ben je altijd bang dat de 
leukemie weer terug komt en dat heeft ze bij andere kinderen ook meegemaakt. Een meisje is er aan overleden 
en daar denkt ze nog elke dag aan.
Toen ik haar zo aan zat te kijken zag ik wel een meisje van 15 jaar, maar  na dit verhaal begreep ik dat zij al 
volwassen geworden was. Dat maakt het voor haar weer moeilijk om met leeftijdgenoten om te gaan. Ze vindt 
het zulke kinderachtige meiden en jongens.
Ze is heel erg blij met een nieuwe vriendin, een meisje dat ook ernstig ziek is geweest. Die zit nu bij haar in 
de klas en ze begrijpen elkaar zo goed. Wat zij weer als een geluk ervaart.
Zo zijn er nog wel meer verhalen te vertellen over geluk. Ook van een moeder, die zo blij is om met andere 
ouders te praten die ook zo’n ernstig ziek kind hebben. Om dan te merken dat die dezelfde ervaringen hebben, 
lotgenoten dus. Ze zei me dat ze zich dan later gelukkig voelt omdat ze beseft dat niet zij alleen het zo 
moeilijk heeft. Dus...ook in het Kinderziekenhuis is er geluk!

Corrie de Groot

BOEKBESPREKING

ONDER ECHTE VLUCHTELINGEN

De titel Dit land is mijn land verwijst naar de song 
van Woody Guthrie, ‘This Land is Your Land’ (1940), 
‘een eerbetuiging aan de armoedzaaiers en pechvogels 
die in de jaren dertig van de vorige eeuw op zoek 
gingen naar een beter leven’, maar is natuurlijk ook 
van toepassing op de vluchtelingen van nu: door 
geen ‘high wall’ en geen bord met ‘Private Property’ 
laten zij zich tegenhouden, ‘zelfs niet door kolkende 
zeeën’. Want: ‘This land was made for you and me.’

Behalve op de vluchtelingen slaan die regels ook op 
de auteur zelf, de Belgische historicus en journalist 
Jan Hunin, tot voor kort Oost-Europa-correspondent 
voor onder meer De Standaard en de Volkskrant. Hij 
heeft zich voorgenomen de vluchtroute van Syrië naar 
West-Europa samen met een paar echte vluchtelingen 

af te leggen, hoewel hij natuurlijk weet dat het in 
zijn geval maar half serieus is, eerder een combinatie 
van zucht naar avontuur, blijk van solidariteit en 
participerende journalistiek. Een domper op de 
vreugde is dat de Volkskrant, hoewel hij die naam 
niet expliciet noemt, er niets in ziet, ook niet als hij 
het als vakantie beschouwt. Dan maar op weg zonder 
rugdekking door de krant.

Volgt een soms adembenemend reisverhaal, per 
etappe nauwkeurig en feitelijk gedocumenteerd, 
maar ondanks ontberingen en frustraties zonder 
zelfbeklag. Hunin beschikt, behalve over een soepele 
stijl, over een onuitputtelijke dosis (zelf)ironie, zodat 
er op haast elke bladzijde ook wel even gelachen 
kan worden. Soms heeft het boek zelfs iets van een 
schelmenroman, in de Nederlandse literatuur een 
weinig beoefend genre, en zeker niet op basis van 
een zo ellendig gegeven als dit. Maar Hunin flikt 
het, zonder zijn bevoorrechte positie te vergeten 
en het leed van zijn jongere Syrische kompanen te 
bagatelliseren.

Tot de spannendste delen van de reis behoort de 
overtocht van Izmir naar Lesbos, sinds Sappho ‘het 
epicentrum van de lesbische liefde’. Vervolgens blijkt 
het registratiecentrum aldaar een ramp, de bevolking 
daarentegen betoont zich verrassend behulpzaam en 
meelevend. Hoewel ze hun gedroomde bestemming in 
Europa bereiken, gaan twee van de drie uiteindelijk, 
teleurgesteld en gedreven door heimwee terug naar 
het verwoeste land van herkomst, waar de schrijver 
van deze meervoudige krachttoer hen later nog eens 
opzoekt. Of wij, lezers, Jan Hunin nog ooit zullen 
terugzien als dagbladcorrespondent moet worden 
betwijfeld, te hopen valt zeer dat hij inmiddels aan 
een volgend boek werkt.

Jan Hunin, Dit land is mijn land:  
Een reis naar Europa. Polis, 2019

Uit: De Groene Amsterdammer via PKN nieuws
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De vragen en de antwoorden van de puzzel in Mare nummer 1:
1. Hoe noemt men bij de Russisch-Orthodoxe kerk de week na Pasen?
Feest der feesten en Plechtigheid der plechtigheden 
2.  Wie wordt er in de bijbel Pootjeslichter genoemd en waarom? 
Jakob i.v.m. het stelen van het eerstgeboorterecht van Esau
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?

Dient ter bescherming of verfraaiing van de (hals)opening
4.  Hoe heet het Filipijnse dorp waar je absoluut niet mag roddelen en welke straf staat erop 

als ze erachter komen dat je het toch gedaan hebt? 
Binalonan – Een boete van € 3.50 en een taakstraf van drie uur
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?

Cat Ba
6.   Wat is het oudste gedrukte boek ter wereld? De naam, uit welk jaar en wie was de drukker?
De Gutenbergbijbel  - in het jaar 1450 gedrukt door Johan Gutenberg. Maar…. het antwoord kan ook zijn: 
Diamantsutra, gedrukt in 868
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?

Stef Bos
8. Noem minimaal drie beroepen die zouden verdwijnen bij robotisering? 
Automobielindustrie – tuinman - brugwachter
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. 
Ave Maria van Schubert  - Lacrimosa van Mozart - Symphony nr 7 van Beethoven - Canon in D van 
Pachelbel - Gioachino van Rossini - William Tell Ouverture
10.  Nederland kent vele soorten boerderijen en ook hele fraaie. Noem er vijf die er echt 

uitschieten.
Stolpboerderij in Beemster - Wilms Boo te Schoonebeek - Hallehuisboerderij te Orvelte (Drenthe) - 
Parkreview Hof van Saksen - Fraaie boerderijen in het land Van Vollenhoven

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1.  Een ‘rooie’ en ‘links’, ‘levendig en helder’. Hij heeft gezegd dat een predikant minimaal 

twee goede preken per jaar moet afleveren. Welke bekende dominee wordt hier bedoeld?
2.  Watervallen hebben iets magisch. Onze wereld kent vele schitterende watervallen. Noem er 

vijf en noem ook de allerhoogste.
3.  De vlag van Terschelling is bij raadsbesluit van 11 februari 1963 bevestigd als gemeentelijke 

vlag van de gemeente Terschelling. De vlag kent vijf kleuren. Noem de kleuren en de 
betekenis van deze kleuren.

4.  Stel dat je in De Doelen zit en je hoort de Triosonate in C/Dur – BWV 529 van Johann 
Sebastiaan Bach. Het stuk kent drie delen en eindigt met een allegro. Noem drie 
kenmerken van een allegro.

5.  Geef de betekenis van deze twee spreekwoorden: Bij kerk en kluis heeft de duivel een huis 
en: Men moet de kerk in het dorp laten.

6.  Maria, de moeder van Jezus zou ergens tussen 36 en 50 n.Chr overleden zijn in Jeruzalem 
of Efeze. Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn geweest behalve één. Wat is zijn 
naam?

7.  Hoe wordt ook wel de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella genoemd? In de route 
wordt verwezen naar het graf van een apostel. Welke?

8.  Als Mozes zijn leiderschap aan Jozua overdraagt moet heel het volk dit lied horen. En 
hemel en aarde moeten ook meeluisteren, want ze getuigen van Gods weg met mensen. 
Het lied van Mozes is boeiend; noem de twee laatste zinnen.

9.  Stel: ik rijd steeds 100 km per uur en wil naar de zon. De afstand is 152 miljoen kilometer. 
Hoeveel dagen doe ik er over en hoeveel jaren ben ik dan met deze reis bezig?

10.  Welke componist, die leefde van 1908-1992, was een fervent vogelspotter en verwerkte veel 
vogelzang in zijn composities?

Veel succes en zijn er vragen: mail hnamen@upcmail.nl of bel 010-465 32 52
Bert van Namen
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VIERINGEN WIJKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN BMVIER
23 augustus 17.00 uur Els Schenk BMVier

20 september 17.00 uur Gerda Vaarties BMVier

VIERINGEN BUURTKERK OUDE WESTEN
21 juli 11.30 uur Katinka Broos Sint-Mariastraat 142b  HA
28 juli 11.00 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

04 augustus 11.30 uur Bart Starreveld Sint-Mariastraat 142b

11 augustus 11.30 uur Katinka Broos Sint-Mariastraat 142b

18 augustus  11.30 uur Akke Gerritsen Sint-Mariastraat 142b

25 augustus 11.00 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

01 september  11.30 uur Katinka Broos Sint-Mariastraat 142b

08 september 11.30 uur Akke Gerritsen Sint-Mariastraat 142b

15 september 11.30 uur Jan Prij Buitendienst aan de Schie 
22 september  11.30 uur Herman IJzerman Sint-Mariastraat 142b

29 september  11.00 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

V
ie

ri
n
g
e
n

Mutaties
Overleden
18-06-2019:
M.M. Weedage - Verbaas V bel 05-06-1936 Cleyburchstraat 26c 3039 DD
30-06-2019:
R. van 't Land  M bel 03-05-1925 Overschiese Kleiweg 555 3045 LJ

Vertrokken
C.N. Keller  M bel 07-08-1981 Koninginneweg 184  3078 GR

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        BMVier

05-05 Diaconie 87.15 42.50
 Kerk 68.65 45.30
12-05 Diaconie 80.70 47.40
 Kerk 123.75 40.15
19-05 Diaconie 60.60 38.40
 Kerk 73.85 62.00
26-05 Diaconie 89.35 51.60
 Kerk 71.10 52.70
02-06 Diaconie 170.25 52.00
 Kerk 155.10 38.70
09-06 Zending 171.60 53.60
 Kerk 114.70 43.50
16-06 Diaconie 84.40 36.50
 Kerk 72.75 45.00
23-06 Werelddiakonaat 54.20 115.40
 Kerk 56.55 47.15
30-06 Diaconie 0 45.50
 Kerk 0 52.70
 Project - 105.50
 Koffiepot BMVier  61.00

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES 
MEI EN JUNI 2019

Verantwoording giften
12-05:  Ontvangen € 50 van mw. v.d. S. via mevr. v. 
E. voor het busjesprojekt.
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28 juli – kleur: groen

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK dhr A. van Endhoven

04 augustus – kleur: groen

 BMVier ds K.W. Broos

 Prinsekerk ds I. Buijser

11 augustus – kleur: groen

 BMVier dhr J. Prij

 BSK dhr J.G. Elshout

18 augustus – kleur: groen

 BMVier dhr J.G. Elshout

 Prinsekerk ds B. Kuipers

25 augustus – kleur: groen

 BMVier ds H. IJzerman HA

 BSK dhr J. Prij

01 september – kleur: groen

 BMVier ds M.E. den Dulk

 BSK dhr J.C. van der Linden

08 september – kleur: groen  Startzondag

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK dhr A. van Endhoven

15 september – kleur: groen

 BMVier dhr J. Prij

 BSK ds L. Grosheide HA

22 september – kleur: groen

 BMVier ds H. IJzerman

 BSK ds T. Verbeek

29 september – kleur: groen

 BMVier dhr A. van Endhoven

 BSK ds K.W. Broos

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:  
02 september 2019 
per e-mail: 

Mare2018@kpnmail.nl 

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPIJ MARE IN 2019
nr inleveren  uitkomen 
5 02 september 22 september

6 04 november 24 november

VORMGEVING EN DRUK 
RioPrint Rotterdam BV 

www.rioprint.nl

BANKREKENINGEN
NL61 INGB 0000 0188 07 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Centrum)

NL91 INGB 0000 0640 51 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Delfshaven)

NL26 INGB 0000 1523 27 

 t.n.v. Diaconie Ger. Kerk te 

Rotterdam

NL35 INGB 0004 7889 59

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Collectebonnen)

SCRIBA
mw T.M.A. Luijkenaar 

Francken - Hindriks

Bergsingel 45f

3037 GA Rotterdam 

tel. 010 - 465 27 83

e-mail: marian.lfr@ziggo.nl

OVERZICHT KERKDIENSTEN

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

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

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

juli – september 2019

WEBSITE: WWW.GEREFORMEERDEKERKTEROTTERDAM.NL

PREDIKANT
mw ds K.W. Broos

Schepenstraat 64c

3039 NL Rotterdam

tel. 06 - 44 09 88 89

e-mail: kwbroos@xs4all.nl

PASTORAAL WERKER
dhr A. van Endhoven

Oostplein 566

3031 EP  Rotterdam

Tel. 010 – 466 46 54

e-mail: mspaans60@gmail.com

KERKGEBOUWEN
Bergsingelkerk

Bergsingel 150

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 465 70 19

BMVier

Burgemeester Meineszstraat 4

3022 XE Rotterdam

tel. 010 - 476 78 45

KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150 

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 466 03 78

e-mail: gereformeerdekerkte 

rotterdam@kpnmail.nl

Het Kerkelijk Bureau is 

geopend op maandag van 

14.30 tot 16.00 uur.



Rouwcentrum De Meidoorn
Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Overschie
Rotterdam-Overschie

Rouwcentrum Hess
Capelle aan den IJssel

Afscheidshuis Hess
Rotterdam-Ommoord

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET

Christelijke toewijding 
in uitvaarten

OVERLIJDEN MELDEN

010  418 23 33
Dag en nacht bereikbaar


