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Ieder mens zit op een eiland
en zit vast in het bestaan.
Om een ander te bereiken
moet je van je eiland gaan.

Daarvoor moet je bruggen bouwen,
bruggen bouwen naar elkaar.
Maar de afstand tussen mensen,
maakt het lastig en soms zwaar.

Mensen bouwen aan contacten,
want alleen is zo alleen.
Wie een brug bouwt naar een ander
zoekt wat warmte om zich heen.

Er valt veel te overbruggen
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden…..
bruggen bouwen schept een band.

Bruggen bouwen tussen mensen,
tussen "wij" en tussen "zij",
dat is bouwen aan vertrouwen,
brengt Gods vrede dichterbij.

Gedicht van ds. Corry Nicolay.
te zingen op de melodie van Lied 801.

Bruggen

VAN DE REDACTIE

Alweer een nieuwe Mare met allerlei 
verhalen, artikelen, foto's enzovoort.

Er wordt weer een oproep gedaan voor 
vrijwilligers. Er zijn gemeenteleden die al 
heel veel doen in onze kerken, maar er zijn 
ook heel veel taken. Denk er eens over na, 
of u/jij een handje kan bijsteken. Alle hulp 
is welkom!

We hebben een nieuwe column-schrijfster: 
Arja Poot van Wijkpastoraat Rotterdam-
West.  Arja, hartelijk welkom, zo worden 
we op de hoogte gehouden van jullie wel 
en wee. Lieve lezers, heeft u/heb jij ook een 
verhaal of wilt u/wil jij ons iets laten weten? 
Stuur het op naar de Redactie. Wij zijn blij 
met  ingezonden stukken.

Namens de Redactie,
Marian Luijkenaar Francken. 
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UIT DE URDU-GEMEENTE

Er zijn veel dankbetuigingen geweest de afgelopen 
tijd. Bij sommige gemeenteleden was er iemand    
overleden en bij sommigen waren kinderen geslaagd. 
Het is zomer en er zijn 3 bruiloften. Eén is geweest en 
er volgen nog twee bruiloften. Twee uit de gemeente 
Rotterdam en een uit Amsterdam. 
Binnenkort op 21 en 22 september is onze jaarlijkse 
conferentie in de Bergsingelkerk. 
Er komt een zanggroep uit Schotland en dominee Eric 
heeft 2 predikanten uitgenodigd uit Pakistan. 
Als zij hun visum op tijd krijgen komen zij ook. Verder 
komen nog wat genodigden uit Europa. 

In oktober is Pray for Pakistan. Er wordt gezamenlijk 
gebeden voor Pakistan en Nederland. 
Op zondag 8 september wordt een baby gedoopt in de 
Bergsingelkerk. 

In maart is een vrouw uit de gemeente Amsterdam 
bevallen van een zoon. Zij ligt nog steeds in het     
ziekenhuis met haar baby. De baby was te groot en 
er waren veel complicaties. De baby is al meerdere 
keren geopereerd. Het gaat gelukkig iets beter, maar 
hij moet nog in het ziekenhuis blijven. 

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

OPROEP VANUIT DE KERKENRAAD

Een uitdaging.

Wie kijkt uit naar een uitdagende taak binnen de kerk? Een boeiende taak in een leuk team: de kerkenraad. 
En het is maar tijdelijk (4 jaar).
Wij zijn namelijk op zoek naar een scriba (secretaris) en een voorzitter.
De huidige scriba, Marian Luijkenaar Francken, gaat eind van dit jaar stoppen met haar kerkenraadswerk. 
Zij heeft dit inmiddels al meer dan 12 jaar gedaan, waarvan vele jaren als scriba. En Maarten Spaans heeft 
begin van dit jaar de functie van voorzitter op zich genomen, onder de voorwaarde dat het tijdelijk zou 
zijn. 
Marian en Maarten zijn graag bereid meer informatie over deze taken te geven. Ze zijn op zondagochtend 
vaak te vinden in de BSK en BMVier. Mailen kan ook: marian.lfr@ziggo.nl en mspaans60@gmail.com

IN MEMORIAM

Op 13 juli is overgegaan naar die andere kant van 
ons bestaan Jan Vermeer. Een echte Rotterdammer, 
geboren op 10 februari 1939.

In de Bergsingelkerk leerde hij zijn vrouw Marjan 
kennen. Er werd een dochter geboren, Sandra, die hij 
zijn leven lang op handen heeft gedragen. En zoals 
dat gaat: Sandra ontmoette Hans en zij kregen twee 
kinderen: Wouter en Marieke.

Die twee kleinkinderen zijn voor Jan alles geweest. 
Oppassen, uit school halen, uitstapjes, gekke dingen 
met ze doen. Het voetballen was voor Jan dé uitlaatklep 
en ontspanning. Tot aan zijn 73e verjaardag bleef hij 
voetballen en werd zo de oudste amateurvoetballer 
van Rotterdam.

In de kerk viel de stille en bescheiden Jan niet op. Hij 
was er altijd en ging ook altijd weer heel snel weg.

Bij de afscheidsdienst in de Bergsingelkerk bleek de 
grote plaats die hij innam bij zoveel mensen. Hij werd 
binnengedragen door zijn trouwe voetbalvrienden! 

Ontroerend waren de woorden die kleinzoon Wouter 
sprak. Zelf beroepsvoetballer geworden mede dankzij 
‘Opi Jan’!

We wensen zijn naasten kracht en sterkte toe voor de 
tijd die komt. Weer moeten we, in Jan Vermeer, een 
markante figuur missen!

Aad van Endhoven

Ingekomen:

Langs deze weg wil ik alle mensen bedanken voor hun 
attenties en medeleven in het ziekenhuis.
Als alleenstaande (alleen neven en nichten op 
afstand) vervult de kerk dan min of meer de functie 
van familie.
Nogmaals hartelijk dank hiervoor.

Dhr. P.C. Lukaart,
van der Schellingstraat 36 A

3033 VP  Rotterdam

UIT DE GEMEENTE

TAAKGROEP INTERN
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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.

TAAKGROEP EXTERN

LITURGISCHE SCHIKKINGEN BERGSINGELKERK
Beste mensen
Ongeveer 15 jaar heb ik mede zorg gedragen voor de 
symbolische bloemschikkingen in de BSK.
Vorig najaar heb ik u laten weten dat ik de enige ben die over is 
van de werkgroep die dit verzorgde. In Mare heb ik gevraagd of 
er iemand was die in deze werkgroep plaats wilde nemen. De 
schikkingen kun je niet in je eentje maken. Je hebt een ander 
nodig om samen een tekst uit te diepen en die vervolgens in 
een bloemstuk om te zetten.
Er heeft niemand gereageerd en dat vind ik erg jammer.
Nu, een jaar na mijn oproep, wil ik allen hartelijk danken voor 
het vertrouwen dat u in mij hebt gehad. Al uw reacties op de 
schikkingen, hebben mij altijd goed gedaan. Maar nu is mijn 
tijd gekomen om de bloemen en de schaar neer te leggen.

Met vriendelijke groet, Geertje van Dijk

COLUMN
Schoonmaak in BMVier. 
De eerste ontmoeting na wekenlang vakantie roept een hartelijk weerzien op waarin geknuffeld en 
gezoend wordt. Bij de koffie en thee wordt een appeltaart verdeeld. 
Ondanks veel afzeggingen is er een redelijk grote groep op komen draven, die graag de handen uit de 
mouwen wil steken. De taken worden verdeeld. De kasten voor de activiteiten worden uitgezocht, de 
ramen gelapt, keukenkastjes gesopt en de wc̀ s krijgen een flinke beurt. 
Iedereen gaat aan de slag. Er worden nieuwe duo s gemaakt. Het kennismaken gaat via de sopemmer en 
de dweil. Alle ladders zijn in gebruik. Allesreiniger wordt ruimschoots benut. 
In twee uur tijd is er veel aangepakt en schoongemaakt. De ramen en wc̀ s blinken weer . 
Tussendoor is er een verplichte thee/koffie pauze aan de grote tafel. Er is nogal wat trek-en duwwerk 
nodig om de mensen tegelijk aan tafel te krijgen. Nog even dit … Maar als de vrouwen eenmaal aan tafel 
zitten dan wordt er f link gepraat en gelachen met elkaar. 
Sommige vrouwen kennen elkaar alleen van gezicht en dat kan al vertrouwd zijn. Wat we ter plekke 
gemeenschappelijk hebben is de beleving  dat BMVier ons huis is. Het huis waarin we iedere week binnen 
komen en naar “onze”  activiteit en groep gaan. In de vakantie komen er berichten van vrouwen die Rosa 
missen. Zodra ik de sleutel in de deur steek voel ik me al thuis. 
Of je nu tot de kerkelijke gemeenschap hoort of  bij de gemeenschap van vrouwen van Rosa,  de beleving 
van de ontmoeting met mensen waar je bij hoort in deze ruimte is hetzelfde.  
Na weken uit elkaar geweest te zijn is er veel te delen met elkaar. Hoe ben je de zomer door gekomen? 
Hoe heb je de hittegolf beleefd? Hoe gaat het met je familie? Lief en leed wordt gedeeld. De eerste nare 
berichten komen binnen. Het is niet voor iedereen een tijd van vreugde en ontspanning geweest. 
Juist voor de moeilijke ervaringen blijkt het belang van een plek waar je je verhaal kunt delen met 
anderen. 

Arja Poot
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Pakistan
Dit gaat over Pakistan waar het voor Christenen heel 
moeilijk is om hun geloof te belijden. 
Ik heb onlangs een voorbede laten doen voor Ds. 
Ezekiel. Hij zit al een paar maanden ondergedoken, 
steeds op een ander adres met zijn gezin waaronder 3 
kinderen in de leeftijd van 2, 6 en 10 jaar. Zij kunnen 
niet naar school, omdat het gezin bedreigd is met de 
dood door Moslims. 
Ze leven onder moeilijke omstandigheden, zoals 
geen inkomen. Stichting Hands to Help probeert 
door donaties wat geld binnen te krijgen, maar dat is 
weinig en soms is er dus geen voedsel. 
De stichting heeft al van alles geprobeerd om hen het 
land uit te krijgen, maar zonder resultaat tot nu toe. 
Het lijkt uitzichtloos. 
Laten wij in onze gebeden voor dit gezin bidden en 
dat er een oplossing mag komen. 
Ik hoop dat de Urdu gemeente voor hen wil bidden 
tijdens hun dienst in de Bergsingelkerk. 
Ik heb hen een bericht gestuurd. 
Marian van Hengel. 

DE GOLF VAN GEBED VOOR PALESTIJNEN (The Wave 
of Prayer)
Een paar van de wekelijkse gebeden, die de wereld 
overgaan in de hoop op vrede.

** De Mars tot Terugkeer op vrijdag 9 augustus verliep 
veel rustiger dan andere keren en er waren geen 
meldingen van opgelopen verwondingen. Deze rust 
is voornamelijk te danken aan het offerfeest dat op 
zondag begon en het afnemen van de protesten door 
de bemiddelingsrol van Egypte in dit hele gebeuren. 
Ondanks dit alles zijn een aantal Palestijnen gedood 
omdat zij probeerden vanuit Gaza Israël binnen te 
komen. Het Israëlische bezettingsleger beweerde dat 
het gewapende militanten waren en om die reden als 
antwoord hierop schoten zij terug op verschillende 
gebieden in Gaza. 
 

Gebed
Eeuwige, wij blijven doorgaan met het bidden voor de 
mensen uit Gaza.
Wij vragen dat er ooit een dag komt dat zij terug 
mogen gaan naar hun huizen en dat er een einde 
komt aan de alsmaar doorgaande Israëlische militaire 
blokkade. Geef aan hen die belangrijke posities in de 
wereld bekleden de moed zich uit te spreken voor 
de waarheid en niet bang te zijn zich hardop uit te 
spreken en daarna te handelen als onrecht gebeurt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
 
** Deze week vanaf 16 augustus 2019 focust Kumi 
Now (Sta op en onderneem actie) op het werk van de 
verdediging van kinderen uit Palestina, maar dan op 
internationale schaal. (DCIP)
Deze organisatie helpt de rechten van kinderen te 
verdedigen door ze in alle openheid op legale wijze 
kosteloze hulp te bieden.
De gewelddadigheden worden volgens het 
Internationaal Recht gedocumenteerd en advocaten 
zijn aanwezig om de kinderen te beschermen.
De Israëlische autoriteiten zijn er niet in geslaagd een 
einde te maken aan geweld tegen kinderen, ondanks 
herhaalde oproepen. Enkele voorbeelden: een halt toe 
te roepen aan arrestaties die ‘s nachts plaats vinden, 
slechte behandelingen en martelingen van Palestijnse 
kinderen in militaire gevangenissen. 
 
Gebed   
Eeuwige, wij bidden dat de inhumane behandeling van 
kinderen, gepleegd door de Israëlische autoriteiten 
aan het licht komen en beëindigd worden. Wij danken 
U voor het werk van de DCIP en voor hun zorg voor 
Palestijnse kinderen die gevangen zitten in situaties 
waar volwassenen geen weet van hebben en zich dat 
niet kunnen voorstellen.
Lieve God, uw Zoon, Jezus uit Nazareth, wist wat 
het was om na zijn arrestatie gemarteld te worden. 
Wij vragen U uw handen uit te strekken naar deze 
kinderen die vandaag lijden en hen te zegenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

ALLERLEI

DO yOU REMEMBER?
 

DE KERNBOM IS TERUG 

een nieuwe kernwapenwedloop begint.
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21 T/M 29 SEPTEMBER

U heeft het vast al meegekregen, de omroepen zijn druk met het 75 jarig bestaan van de vrede in ons land en 
Europa te laten leven. Niet door de aandacht te vestigen op de vrede, maar vooral te laten zien wat een impact 
oorlog heeft. Het is goed dat te zien, te zien hoe dankbaar we kunnen zijn dat wij daar het geluk van ervaren.
 
Tegelijkertijd zien we hoe kwetsbaar dit alles is. Want veel geschreeuw voor eigen eer en macht laat zich 
gelden met leiders van wereldmachten. Het non-proliferatieverdrag over de afspraken rond kernbewapening 
loopt ten einde. 
 
“Ik ben bang dat we richting een nieuwe wapenwedloop 
gaan” zegt Sico van der Meer van het Clingendael 
Instituut. Tijdens de Koude Oorlog was er een 
krankzinnige hoeveelheidkernwapens in omloop. We 
gingen richting de 65.000 kernwapens in de jaren ‘80. 
Daar kun je de aarde vele malen mee vernietigen. Onder 
Reagan en Gorbatsjov is er een aantal wederzijdse 
verdragen gesloten waardoor het aantal kernwapens 
enorm omlaag ging. Op dit moment zijn er ongeveer 
13.890 kernwapens wereldwijd, waarvan nog steeds 92 
procent in handen van de VS en Rusland.

Al is het Russische ‘superwapen’ speculatie en is de 
recente test mislukt, het geeft wel aan dat de kernwapens 
terug zijn in het debat. In de wapenwedloop. Het feit 
dat er getest en gebouwd wordt en dat anderen ze ervan verdenken geeft al genoeg voeding aan een spanning, 
waardoor anderen weer denken ook betere kernwapens nodig te hebben. De negen kernwapenstaten zijn, 
naar conservatieve schattingen, de komende jaren bij elkaar 1.500 miljard dollar aan het investeren in het 
moderniseren en bijbouwen van kernwapens.

Kernwapens zijn na 1945 theoretische wapens gebleven; na Nagasaki en Hiroshima zijn ze nooit meer in 
oorlog ingezet. Ze worden als verzekeringspremie beschouwd. In de retoriek en beleidsdocumenten zie je 
de afgelopen tijd dat de bereidheid om kernwapens daadwerkelijk in te zetten toeneemt. De VS en Rusland 
zijn ‘kleinere’ kernwapens aan het ontwikkelen met het idee: als we alleen een wijk van een stad kunnen 
platgooien in plaats van meteen de hele stad, worden we geloofwaardiger. Dat is een belangrijke verschuiving 
in het denken over kernwapens.

Het is van cruciaal belang voor de wereld, ook voor Nederland, om het non-proliferatieverdrag overeind te 
houden. En daarin kan Nederland een relatief grote rol spelen vanwege onze diplomatieke reputatie, waarbij 
we zowel het vertrouwen van landen mét als zónder kernwapens hebben – een vrij unieke positie.

Gemeenschappelijke belangen
Alle landen hebben belang bij een rem op de nieuwe wapenwedloop. Je voorkomt allerlei spanningen 
en misverstanden en kans op escalatie. Het scheelt je enorme hoeveelheden belastinggeld. Het zijn 
verschrikkelijke wapens en ze moeten zo snel mogelijk de wereld uit. Kernontwapening gebeurt niet in één 
klap, maar in een aantal kleinere stappen is het zeker niet onmogelijk. Ik zou zeggen: Nederlandse regering, 
zet alles op alles om kernwapenlanden bij elkaar te brengen, om met elkaar te komen tot nieuwe stappen in 
kernwapenonderhandelingen en het voorkomen van een nieuwe wapenwedloop. Niets is utopisch, alles is 
mogelijk.

DOE MEE: Teken onderstaande oproep!

Henk Willemse

Teken vóór de kern-stopverdrag conferentie in New York op 25 september. Het Humanistisch Verbond is 
een handtekeningen actie begonnen voor een VN-kernwapenverbod, voor een kernwapenvrije wereld! Ga 
naar:  www.humanistischverbond.nl/help-kernwapens-de-wereld-uit/. 
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Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - 

Pieter-Jaap Aalbersberg - houdt de Protestantse Lezing 2019. 

Het thema is 'Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie?

'Protestanten hebben het meeste vertrouwen 
in de samenleving (sociaal vertrouwen)1. 
Uiteraard hebben veel protestanten 
vertrouwen in kerken, maar ze hebben 
ook meer dan anderen vertrouwen in de 
medemens. 

Andere groepen hebben aanzienlijk minder 
vertrouwen in de samenleving. Sterker 
nog: uit recent onderzoek2 blijkt dat veel 
Nederlanders zich zorgen maken over 
de polarisatie in de samenleving. En dat 
ondanks het feit dat Nederland één van de 
gelukkigste landen3 ter wereld is. 

Hangen die zorgen over de tegenstellingen 
in Nederland misschien samen met het 
gebrek aan vertrouwen in de medemens? 
En welke rol speelt secularisatie hierin? 
Is hier wellicht een rol weggelegd voor de 
protestantse traditie als ‘hofleverancier 
van vertrouwen’?

Over dit vraagstuk laat Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 
zijn licht schijnen tijdens de protestantse lezing 2019 met als titel: Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van 
secularisatie?

De protestantse lezing vindt plaats op donderdag 31 oktober 2019 in de Koepelgevangenis in Arnhem. 

Over Pieter-Jaap Aalbersberg
Pieter-Jaap Aalbersberg (1959) is sinds 1 februari 2019 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid. Daarvoor was hij hoofdcommissaris van de Politie in Amsterdam. In 2014, na de ramp met vlucht 
MH17, gaf hij leiding aan de repatriëringsmissie in Oekraïne. 

Het bijwonen van deze lezing is gratis. Praktische informatie
Koepelgevangenis, Arnhem
Donderdag 31 oktober 2019
20.00-22.00 uur
Aanmelden via www.protestantsekerk.nl/lezing   

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks 
gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

1 Centraal Bureau Sociaal Cultureel Planbureau –

2 Burgerperspectieven 2019voor de Statistiek - Samenhang en Welzijn 2017|

3 World Happiness Report 2019
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NAMEN 

Een naam krijg je bij je geboorte. Meestal worden 
de oudste kinderen vernoemd naar de grootouders. 
Tegenwoordig is dat niet meer gewoon.
Ik was nummer zes in ons gezin, dus alle namen 
van de grootouders waren al uitgedeeld. Ik kreeg de 
namen: Theodora, Maria, Anke.
Maria en Anke kwamen van mijn moeders kant,  haar 
oudste zus heette Maria, mijn moeder zelf Anna en 
haar jongste zus Akkie, dat werd An-ke.
Aan de naam Theodora zit een verhaal, dat ik later 
van mijn moeder hoorde.
Zij was helemaal niet blij toen ze merkte dat ze 

wéér in verwachting was, ze was eigenlijk heel 
verdrietig. In de loop van de zwangerschap heeft ze 
het geaccepteerd en werd ook wel dankbaar. Dat heeft 
mamma omgezet in mijn naam: Theodora - geschenk 
van God.
Ik ben heel blij met mijn mooie voornamen en heb 
heel veel begrip voor mijn moeder, die in tien jaar tijd 
zeven kinderen kreeg. Een flink huis vol!!!!

Hebt u/heb jij ook een bijzonder verhaal over je voor- 
of achternaam?
Schroom niet, stuur het op naar de redactie en laat 
ons meeleven.

Marian Luijkenaar Francken. 

GEZOCHT

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland zoekt:

Een vrijwilliger geestelijke verzorging.

De geestelijk verzorgers in Franciscus Gasthuis 
& Vlietland zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die in één van beide ziekenhuizen 
op zaterdag langs de patiënten gaan om ze uit 
te nodigen voor de viering op zondagmorgen. 
De kerkdienst is oecumenisch christelijk. Op dit 
moment is ook een begin gemaakt met enkele 
niet-religieuze, bezinnende bijeenkomsten. De 
vieringen worden op zondag in het Franciscus 
Gasthuis gehouden en in beide ziekenhuizen 
live op tv uitgezonden.

Gezocht worden vrijwilligers die goed zijn in 
het leggen van een eerste contact, die open en 
uitnodigend zijn en die het prettig vinden om 
soms even een gesprekje aan te gaan. Het is 
natuurlijk fijn om de patiënten ook de volgende 
zondagmorgen op te halen en te vergezellen naar 
de viering of te begeleiden bij de tv uitzending 
ervan, maar dat is niet verplicht.

Gevraagd wordt:
-  Een open oecumenische instelling, die niet 

per se kerkelijk of gelovig hoeft te zijn. 
-  Een open, respectvolle houding naar alle 

levensbeschouwingen.
-  Beschikbaarheid op de zaterdagmorgen, 

eenmaal in de maand, ongeveer 1,5 uur.

Geboden wordt:
- Boeiende, inhoudelijke ontmoetingen.
-  Een uitnodigende boodschap om te verspreiden.
-  Een vriendschappelijke en trouwe groep collega-vrijwilligers.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
-  Mariska Maris, vrijwilligerscoördinator, tel. 06-51848730, e-mail vrijwilligerswerk@franciscus.nl
-  Annemieke Kelder, geestelijk verzorger, tel. 010-4616001, e-mail a.kelder@franciscus.nl
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige 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?
Ds. J.J. Buskes
2.  Watervallen hebben iets magisch. Onze wereld kent vele schitterende watervallen. Noem er 

vijf en noem ook de allerhoogste.
Victoria Falls - Yosemite Falls - Niagara Falls - Manawaiopuma Falls - Kaieteur Falls.
De hoogste is: de Angelwaterval in Venezuela (979 meter)
3.  De vlag van Terschelling is bij raadsbesluit van 11 februari 1963 bevestigd als vlag van de 

gemeente Terschelling. De vlag kent vijf kleuren. Noem de kleuren en de betekenis ervan.
Rood zijn de daken - blauw is de lucht - geel zijn de halmen - groen is het gras - wit is het wapen van 
Schellingerland
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.

Allegro is een van oorsprong Italiaanse muziekterm en betekent : vrolijk, opgewekt, levendig
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.
Bij de kerk vind je bijna altijd een café - Je moet niet alles willen veranderen
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?

Thomas
7.  Hoe wordt ook wel de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella genoemd? In de route 

wordt verwezen naar het graf van een apostel. Welke?
Sint Jacobsroute  - Apostel Jacobus
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.

Is God dan niet uw Vader? Heeft hij u niet geschapen? Heeft Hij u niet voorbereid en sterk gemaakt?
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?
Oei! Van deze vraag is het antwoord zoek! Wie helpt om het antwoord te vinden?
(Het antwoord is nogal eenvoudig: Voor die tijd ben je al lang verbrandt!!!)
10.  Welke componist, die leefde van 1908-1992, was een fervent vogelspotter en verwerkte veel 

vogelzang in zijn composities?
Olivier Messiaen

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1. Wat is de lengte van de in 1933 (25 september) geopende Afsluitdijk?
2. De Zeelandbrug bestaat sinds 1965. Hoelang is deze brug en wat is de breedte?
3. Wat is de historische achtergrond van de uitdrukking: ‘Mosterd na de maaltijd’?
4.  Bij Armenzano op de Monte Subasio behoort het gehucht Nottiano. Van wie is dat, volgens 

de overlevering, de geboorteplaats?
5. Noem de twee duurste schilderijen ooit verkocht en wie zijn de schilders ervan?
6.  ‘De kerk is Gods eigen huis, maar toch staat op de toren een bliksemafleider’. Van wie is 

deze uitspraak?
7.  Op 7 december 2002 werd uit het Van Gogh museum een schilderij 

van Van Gogh gestolen. Hoe heet het schilderij en wat is de waarde?
8.  Op 2 oktober 1951 om 20.15 uur werd in zwart/wit het eerste 

televisieprogramma uitgezonden. Wat is de naam van deze 
uitzending?

9. Hoe heet de zwemmer die als eerste in 1875 Het Kanaal over zwom?
10.  Tijdens een zitting van het parlement in Nieuw Zeeland, op 

woensdag 21 augustus jl., gaf de voorzitter een baby de fles. Wat is 
de naam van de voorzitter en van wie is de baby?

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
1 november 17.00 uur Anneke IJzerman  BMVier

29 november 17.00 uur Katinka Broos  BMVier

VIERINGEN BUURTKERK OUDE wESTEN
29 september  11.00 uur Katinka Broos  Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

6 oktober  11.30 uur Akke Gerritsen  Sint-Mariastraat 142b

13 oktober  11.30 uur liedjes van Tyts  Sint-Mariastraat 142b

20 oktober  11.30 uur Herman IJzerman  Sint-Mariastraat 142b H.A.

27 oktober  11.00 uur Katinka Broos  Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

3 november  11.30 uur Katinka Broos  Sint-Mariastraat 142b (herdenking)

10 november  11.30 uur Akke Gerritsen  Sint-Mariastraat 142b

17 november  11.30 uur Herman IJzerman  Sint-Mariastraat 142b

24 november 11.00 uur Jan Prij  Leeuwenhoek, Westkruiskade 54V
ie

ri
n
g
e
n

Mutaties
Overleden
30-06 R. van ’t Land M bel 03-05-1925 Overschiese Kleiweg 555 3045 LJ
13-07 J. Vermeer M bel 10-02-1939 Heemskerkstraat 67a 3038 VD
Verhuisd
22-07 J. Schuil-van Berkel V bel 10-11-1921 Van: Bentinckplein 81 3039 KP
    Naar: Meidoornsingel 181 3053 BP
22-07 A.M. van Gijs V dpl 21-06-1992 Van: Rododendronstraat 20 3053 LR
    Naar: Elisabethstraat 14 3063 BA
Vertrokken 
04-08 E. Bakelaar M dpl 24-05-1957 Weena 1083 3013 AL
Uitgeschreven op verzoek
02-09 H.M. van Egmond V bel 22-02-1962 Ruivenplantsoen 98 3036 DJ

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

30-06 Diaconie 61.55 51.05   
 Kerk 67.50 49.30 
07-07 Diaconie 80.35 46.20 
 Kerk 89.15 42.05
14-07 Diaconie 80.55 52.50
 Kerk 124.35 55.90
21-07 Diaconie 73.20 52.50
 Kerk 64.85 55.90
28-07 Diaconie 94.85 50.00
 Kerk 94.45 49.50
04-08 Diaconie - 55.05
 Kerk - 59.50
11-08 Werelddiaconaat 135.60 72.20
 Kerk 78.30 42.30

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES 
MEi/JuNi – AuguSTuS 2019

18-08 Diaconie - 53.70
 Kerk - 56.50
25-08 Diaconie 71.05 50.00
 Kerk 66.50 51.50
01-09 Diaconie 73.90 44.50
 Kerk 81.65 65.00
 Project  70.00 
 Koffiepot BMVier  66.45
 Busjes t/m augustus 108.50

BSK        BMVier

In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 

onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 

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

maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze 

regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband 

met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar 

gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 

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.

Mutaties
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29 september – kleur: groen

 BMVier dhr A. van Endhoven

 BSK ds K.W. Broos

06 oktober – kleur: groen

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK ds A. Peper

13 oktober – kleur: groen

 BMVier mw. C.A. Bakker

 BSK dhr J. Prij

20 oktober – kleur: groen

 BMVier ds H. IJzerman

 BSK ds T. Noorman

27 oktober – kleur: groen

 BMVier mw E. Verheul

 BSK dhr A. van Endhoven

03 november – kleur: groen  Oogstzondag

 BMVier dhr J. Prij

 BSK ds M.E. den Dulk

10 november – kleur: groen

 BMVier dhr J.C. van der Linden

 BSK ds K.W. Broos

17 november – kleur: groen

 BMVier ds H. IJzerman

 BSK ds T. Verbeek

24 november – kleur: wit   Gedachteniszondag

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK dhr A. van Endhoven

01 december – kleur: paars   Eerste Advent 

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK dhr J. Prij

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 november 2019  
per e-mail: 

Mare2018@kpnmail.nl 

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPiJ MARE iN 2019
nr inleveren  uitkomen 
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.

september – december 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


