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AVE MARIA

Wees gegroet Maria, wees welkom -
Jij hebt weet van Gods genade in alle 
vezels van je bestaan. 
Wees welkom en vertel ons over de 
engel en je komende Kind. 
Jij wordt omkranst door duizend 
namen, alle geslachten prijzen jou 
zalig. 
Moeder Gods zal je genoemd worden, 
de schoonste aller namen.
Ach, woorden schieten tekort.
Taal kent altijd grenzen, maar sluit ons 
in jouw hart en deel met ons al jouw 
verhalen.
Wees gegroet, Maria, wees welkom - 

ANNUNCIATIE

VAN DE REDACTIE

Nummer 6 - de laatste Mare van dit jaar. We 
gaan toe naar Kerst en Oudjaar. 
In het nieuwe jaar kunnen wij elkaar 
ontmoeten in BMVier, op vrijdag 10 januari 
2020. Zet het vast in de agenda!
Edwin Vooijs was 35 jaar organist in 
verschillende kerken. Wij hebben dat met 
hem gevierd in de Bergsingelkerk. Het was 
geweldig!!! 

Het Hindoe lichtjesfeest (Divali) is gevierd in 
vrouwenhuis Rosa.
Er is aandacht voor Dietrich Bonnhoeffer. Van 
januari tot mei zijn er allerlei activiteiten; 
daarover wordt een programmaboekje 
gemaakt. 
Ook vindt u weer een aantal vaste rubrieken, 
zoals de puzzel van Bert, financiën en 
dergelijke. 
Veel leesplezier gewenst!

Marian Luijkenaar Francken.
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UIT DE URDU-GEMEENTE

De werkzaamheden en de diensten van de gemeente 
gaan door. 
Een enkele keer bij bijzondere activiteiten hebben wij 
een gezamenlijke dienst.
De normale diensten worden apart gehouden. Om 
13.00 uur in Amsterdam en om 17.00 uur in Rotterdam.
Er zijn gemeenteleden die ernstig ziek zijn. Regelmatig 
wordt er gebeden na afloop van de kerkdienst.
Dominee Eric en ouderlingen gaan regelmatig op 
huisbezoek voor een gebed.
Er zijn ook baby’s geboren. Het lijkt alsof de gemeente 
groeit, maar dat is niet zo.

In de normale diensten komen heel weinig mensen 
naar de kerk. Alleen met grote activiteiten komen 
mensen en dan lijkt het alsof de gemeente zo groot is.
Veel gemeenteleden komen niet naar de kerk of 
hebben de kerk verlaten. 
In de afgelopen periode is een herdenkingsdienst 
geweest en enkele dankbetuigingen.
Het jaar is bijna weer voorbij. 
Iedereen probeert zijn of haar best te doen om er het 
beste van te maken. 
De zieken en anderen die een moeilijke tijd doormaken 
wens ik heel veel sterkte toe.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

Met spoed gezocht:

SCRIBA
In verband met het aanstaande vertrek uit de kerkenraad van de huidige scriba, Marian Luijkenaar 
Francken, is de kerkenraad op zoek naar iemand die per 1 januari a.s. het scribaat op zich wil nemen.

Takenpakket:
- Het registreren en verwerken van ingekomen post
- Zorgdragen voor uitgaande post
- Opstellen agenda kerkenraad
- Bijwonen moderamenvergadering (eenmaal per 6 weken)
- Bijwonen kerkenraadsvergadering (eenmaal per 6 weken)

Hebt u belangstelling voor deze functie, dan kunt u contact opnemen met Maarten Spaans (wnd. voorzitter 
kerkenraad) of met Katinka Broos, predikant.
Emailadressen: mspaans60@gmail.com en kwbroos@xs4all.nl

In de afgelopen weken werd in 
de zondagsbrief door de diaconie 
uw aandacht gevraagd voor de 
oogstdienst op zondag 3 november 
2019. 
Er werd een oproep gedaan om, als 
dank voor de opbrengst van gewas en 
arbeid, levensmiddelen te schenken 
voor de Pauluskerk en de eetclub in 
de Union.

U heeft hier geweldig gehoor aan 
gegeven!

Daarom waren wij in de gelegenheid 
om tassen en dozen vol boodschappen 
te bezorgen bij de ‘Union-eetclub’  en 
de Pauluskerk.

Namens al deze mensen hartelijk dank!
Sija Schorel

DIACONIE
OOGSTZONDAG 3 NOVEMBER 2019
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HET EINDE

De scheurkalender op zijn dunst.
We ezelen de files in, de winkels
uit met mondvoorraad voor tien.
De oude kuddegeest drijft ons 
de laatste avond bij elkaar.
Om samen van alles te nemen, te eten
kwinkslagen te kaatsen en oud zeer
te soppen, onze hoofden dik gevoerd
met roes. De koelkast zoemt
van welbehagen.
Aan alles komt een begin.
Klokslag scheurt het jaar zich los
het jongste uur ontfermt zich over ons
zoent zich wijd in. We drommen
vrieskou in voor namaaklicht
en gierende bewijzen van bestaan.
Veel  later staan we zeldzaam traag
en zeldzaam langzaam op. We gaan
het jaar weer overdoen.

Onbekend

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op vrijdag 10 januari 2020 willen wij met elkaar het 
nieuwe jaar begroeten in BMVier.
We willen met  jullie allemaal het glas heffen op een 
fijn nieuwjaar. 
Eigenlijk willen we er een vrolijke avond van maken. 
Dat kan alleen met elkaar, samen dus. 
Natuurlijk zorgen wij weer voor lekker eten en 
drinken.
Schrijf het vast in de agenda, nader bericht volgt.
Hartelijke groeten namens Jenta, Anneke en 
Katinka.

Corrie de Groot

GEDACHTENISZONDAG
Op zondag 24 november vieren wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
In de kerk is het dan oudejaarsdag. De volgende zondag is het de eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar en 
dat is de eerste advent.

Wij beginnen in de Bergsingelkerk met een 
‘drempelgedichtje’ wat door één van de kinderen gelezen 
zal worden.
Dit gedichtje drukt op een eenvoudige manier uit het 
bijzondere van deze zondag.

Soms gaat er iets verloren,
een fiets, een mooie ring.
Niets hebben we meer over
dan een herinnering…
En gaat een mens bij ons vandaan
dan noemen wij de lieve naam.
Daarom zijn wij bij elkaar
aan het einde van het jaar!

Aad van Endhoven

Mededeling van de redactie

INSTUREN KOPIJ

Met ingang van 1 januari 2020 
wordt de uiterste dag van 
inzending een dag vervroegd!!
Dus niet meer op de eerste 
maandag van de even maanden, 
maar op de eerste zondag.
Een uitzondering hierop vormt 
de derde editie. Die wordt een 
week eerder gemaakt omdat we 

anders in de knoop komen met 
Hemelvaartsdag.
Maarre… je hoeft sowieso niet tot 
het laatste moment te wachten.
Kopij mag ook eerder ingestuurd!
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Jubileumconcert Edwin Vooijs 
op 2 november 2019 in de 
Bergsingelkerk

Onze organist vierde zijn 35-jarig 
jubileum als organist met een 
afwisselend concert. Het was een 
feest om mee te mogen maken.
Op zaterdagmiddag stonden veel 
medewerkers klaar om er iets moois 
van te maken. Dat waren: Edwin 
Vooijs, zijn drie toetsenmaatjes: 
Richard Bos, Johan de Hoedt en 
Gerard van der Zijden, Jeanette 
Jelier, dwarsfluit, Alisa van Dijk, 
viool, Koor Nova Voce o.l.v. Ilona 
van Grondelle - de Kievit en de 
Cantorij van de Bergsingelkerk.

Nova Voce beet het spits af met ‘O 
be joyful’. Na de officiële opening 
werd het programma gevolgd met 
orgelspel, zang en trio-stukken 
met dwarsfluit, viool en orgel/
vleugel. De Cantorij en Nova Voce 
zongen alleen en met elkaar een 

aantal liederen. Heel leuk was dat 
er ook een compositie van Edwin 
zelf werd gespeeld door Johan de 
Hoedt op het orgel.

Na een daverend applaus was 
het tijd voor de sluiting. Aad 
van Endhoven bedankte alle 
medewerkers en vooral Edwin 
voor dit concert. Daarna was er 
nog gelegenheid om Edwin te 
feliciteren en cadeaus te geven. 
Gelukkig waren de toespraken heel 
kort, want het was een lange zit! 
We eindigden met elkaar met het 
zingen van een zeer toepasselijk 
lied. Edwin bedankte ook iedereen 
en mocht het concert zelf afsluiten 
met een improvisatie op het orgel. 
Toen was het tijd voor een hapje en 
een drankje.

Al met al een heel fijne manier om 
een jubileum te vieren.

Marian Luijkenaar Francken

Het Jubileumlied op de melodie 
van 't Hijgend hert …..:
Ja, hier staan wij dan te zingen
voor een jonge organist.
Kunnen ons niet meer bedwingen,
omdat hij geen toontje mist!
Edwin Vooijs, het wonderkind
die zo vlot de toetsen vindt,
speelt met handen en met voeten
Hem die wij bedanken moeten!!

Hij is knap en hij is aardig
en hij geeft mij veel geluk.
Niets aan hem is eigenaardig.
Edwin is een lekker stuk.
Hij is mooi en hij is snel.
Heel charmant, je kent het wel.
‘k Mag zo graag zijn tonen horen.
Niemand kan mij zo bekoren.

Dames niet zo opgewonden,
Edwin doet gewoon zijn werk.
En zijn creatieve gaven
zijn niet altijd even sterk!
Soms is het gewoon te maf:
ook al is de preek niet af.
Edwin speelt, hij kan niet wachten
en gaat zo het Woord verkrachten!

Maar wij buigen ons terneder:
zingen gaat zo beregoed
Met die Edwin aan de toetsen
klinken de gezangen zoet!
Zwijndrecht bergt een fijne knul
daarom verder geen ge….(klets).
Kom maar op, o mens, wat let je
zing dan nu het slotcoupletje:

Edwin Vooijs, wij willen danken
voor jouw mooie orgelspel.
Daarom heffen wij de harten
en we juichen: ‘Dankjewel!’
Edwin, ook de cantorij
maak je zuiver, maak je blij.
Laat ons juichen, al te samen:
‘Edwin, ’t einde! Amen, amen!’

BABBELEN OP DE BERGSINGEL 150
VOOR VROUWEN

Babbelen is met elkaar praten en het kan overal over gaan, gewone dingen, maar 
ook diepe dingen. Maar wat als je niet dezelfde taal spreekt? Dan wordt zelfs het 
gewone babbelen moeilijk. Daarom voor vrouwen die graag Nederlands willen 
praten: Babbelen op Bergsingel 150.
Zijn het taallessen? Ja, ook. Maar het is meer. Het is ontmoeting, het is lef krijgen 
om Nederlands te praten, het is de gelegenheid om vragen te stellen, het is vriendinnen krijgen, het is heel veel 
van elkaars cultuur en dus ook godsdienst leren kennen.

We zijn al begonnen en gaan verder op de volgende vrijdagen:
29 november
6 december
13 december
20 december

Tijden
De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur. We hebben vanaf 9.30 uur de thee/koffie klaar.

TAAKGROEP INTERN
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COLUMN
DIVALI IN ROSA 

Al jaren wordt Divali, het Hindoe Lichtjesfeest, gevierd in Rosa. Hilda bereidt dit met een groep vrouwen 
voor. Zij vertelt hoe vrouwen zich thuis voorbereiden op Divali door schoon te maken. Alles moet rein 
zijn. Ook wordt de bezem gebruikt voor je slechte gewoonten of minder goede gedachten. Bij Divali staat 
Hilda stil bij de betekenis van het Licht. Die betekenis is groot, niet alleen voor het verjagen van het 
duister, maar het geeft ook warmte. Zonder Licht is er geen leven.
Precies dan gaat de deur open en bedankt een buurman voor de koffie. Deze buurman begeleidt een vrouw die naar 
activiteiten van Rosa komt en vandaag ook aanwezig wilde zijn. Het was koud deze morgen en er werd hem een warm 
kopje koffie aangeboden. Niet alleen het aanbod maar ook het bedankje was hartverwarmend. Een mooie illustratie.

Mien doet als oudste de ceremonie en steekt de diyas aan. Vrouwen staan naast haar en zeggen de gebeden 
mee. Dan wordt de persad uitgedeeld, een zoetigheid die ervoor zorgt dat je na het eten hiervan alleen 
nog zoete woorden spreekt.

Dan komt de vraag aan iedere vrouw: ‘Wat is licht voor jou?’
‘Alles’ zegt een vrouw spontaan. ‘Het eerste wat ik ‘s morgens doe is de gordijnen openen en het licht 
binnen laten. Ik zoek altijd het licht op. Ik word er vrolijk van. Ik beleef een nieuwe dag als een groot 
geschenk. Ik ben er nog en mag weer een nieuwe dag meemaken. Ik denk aan een aardig gebaar van 
iemand die iets voor mij doet. Voor wie ben je een licht ? Wie is voor jou een licht? Rosa is voor mij een 
licht. Kunnen we het Licht in elkaar bereiken? Het gaat niet alleen om het licht van de zon maar ook het 
Licht van Boven. Het is heel belangrijk dat we naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn’.

Licht is een universeel bemoedigend en bepalend begrip in de verschillende godsdiensten. Het Divalifeest 
is voor ons allemaal een bemoediging. Schud het donker en het zware van je af en laat je verlichten door 
het goede.

Na afloop deelt Bea een passend gedicht uit:

In deze roerige tijd
mag je zomaar zonder spijt
iets doen voor je medemens.
Stap voor even over je grens.
Een schouder of een klein gebaar
of sta met een luisterend oor klaar.
Een lichtpuntje voor een ander zijn,
in het groot of in het klein
maakt voor elkaar saamhorigheid en dromen waar.

Arja Poot

Afspraak
Je komt echt ook altijd!! Dat is voor jezelf beter én dat is beter voor de groep. Als je een eigen bijdrage van € 1,00 
per keer kunt betalen: graag!

Wat gaan we doen?
Wilma start met één groep en het gaat vooral om leren praten, durven praten!! Dat is dus: babbelen. We leren 
veel dagelijkse woorden gebruiken én we leren hoe we zinnen kunnen maken. Fatiha zal ook extra leeslessen 
geven. Als het goed gaat, gaan we in 2020 verder. In januari ook nog op vrijdag, maar vanaf februari op dinsdag. 
Op dezelfde tijd, maar met twee groepen, want Janny Louwerse kan dan ook weer mee doen.
Fijn dat we een plekje hebben gevonden in de Bergsingelkerk! Wil en Bert zijn de gastvrouw en -heer, Wilma 
doet het babbelen, Fatiha de extra leeslessen en Janny is er voor de gevorderden die ook graag willen leren 
schrijven. Kinderen kunnen meekomen.

We hopen dat jullie allemaal komen! 
Wilma van Hengel (tel:06 141 73520 / facebook: Wilma van Hengel)
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DIETRICH BONHOEFFER

Op 9 april 2020 is het 
75 jaar geleden dat 
Dietrich Bonhoeffer werd 
terec htgeste ld /ver moord 
door het Naziregime. Hij is 
dan 39 jaar.
Bonhoeffer was aanvankelijk 
een theoloog die het geloof 
van een afstand bestudeerde, 
hij maakte carrière in 
de theologie. Maar begin 
dertiger jaren veranderde hij 
in een geëngageerd christen. 
En in dat engagement was 

hij onverzettelijk, zowel spiritueel als politiek. Hij 
verzette zich tegen het nazi-regime, eerst pacifistisch, 
maar uiteindelijk raakte hij betrokken bij de bekende 
aanslag op Hitler op 20 juli 1944. Dat is de reden dat 
hij slechts enkele weken voor het einde van de oorlog 
op persoonlijk bevel van Hitler werd opgehangen. 
Bonhoeffer zit dan al een jaar in de gevangenis. Vanuit 
de gevangenis blijft hij het verzet ondersteunen. Ook 
schrijft hij brieven aan zijn vriend Eberhard Bethge 
die visionaire gedachten bieden over de toekomst van 
het christelijk geloof in de westerse wereld.
In de theologie die hij ontwikkelt blijkt zijn spirituele 
onverzettelijkheid. In het geloof gaat het om deze 
wereld, het aardse leven. En dat aardse leven moeten 
we tot de bodem doorleven, net als Christus dat 
heeft gedaan. Geloven is voor hem dus deelnemen 
aan het leven van Christus, net zo doen als Hij: kopje 
ondergaan in deze wereld. Een gelovige wijdt zich 
onvoorwaardelijk aan dat waartoe hij/zij geroepen 
wordt. Die onvoorwaardelijke toewijding betekende 
voor hem volledige overgave.

Ik herinner mij dat tijdens mijn studie Bonhoeffer 
‘populair’ was. Dat was vooral vanwege dat aardse en 
zijn engagement. Hij zag de kerk alleen als kerk als 
ze er voor anderen is. Hij vond het zwak als mensen 
God aanriepen wanneer ze het niet meer weten of 
wanneer ze tekort schieten: God is geen gatenvuller! 
Mensen moeten zelf aan het werk in deze wereld, 
we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. De 
Bergrede en het leven van Christus is daarbij voor 
hem leidinggevend.
Veel later ontdekte ik de spiritualiteit, de bijna 
mystieke overgave van Bonhoeffer. Die kant van hem 
werd vooral benadrukt door gelovigen die minder 
activistisch zijn dan ik. Bonhoeffer wist beide te 

integreren: ‘Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan 
uit slechts twee elementen: bidden en onder de 
mensen gerechtigheid doen’. 

Van januari tot begin mei besteden we aandacht aan 
leven en geloven van Bonhoeffer. In verschillende 
diensten wordt zijn theologie besproken of lezen we 
een gedicht van hem of zingen een lied. In lezingen 
wordt verder nagedacht over wat zijn denken voor 
ons geloven en kerkzijn nu betekent. Er wordt 
gewerkt aan de organisatie van een concert met op 
muziek gezette gedichten, een tentoonstelling van 
schilderijen die zijn geïnspireerd door zijn gedichten 
en een film over zijn leven.

De reeks wordt rond 4 mei afgesloten met een 
wandeling langs de ‘Stolpersteine’ in het Liskwartier 
en de Burgemeester Meineszlaan. Dan gedenken we 
de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, 
die ook Bonhoeffer het leven kostte.
Aan het einde van dit jaar verschijnt er een 
programmaboekje waar alle activiteiten in worden 
vermeld.
Heeft u vragen of ideeën dan kunt u altijd terecht 
bij ondergetekende, Door Hezemans of Chris van 
Krimpen.

Katinka Broos
Christen en heiden

Mensen gaan tot God in hun nood,
zoeken om hulp,
bidden om geluk en brood,
om redding uit ziekte, schuld en dood.
Dat doen zij allen, allen,
christen en heiden.

Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, gesmaad,
zonder onderdak en brood,
zien Hem gebukt onder zonde, 
zwakheid en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt het lichaam en de ziel
met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de kruisdood,
en vergeeft hen beiden.

Dietrich Bonhoeffer, juli 1944

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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WEESHUIS SIERRA LEONE

Op zaterdagmiddag 12 oktober stond Haja Koroma 
voor een volle zaal in het kerkelijk centrum BMVier. 
Zij vertelde daar het roerende verhaal over het ontstaan 
van het weeshuis in een dorpje in Sierra Leone, een 
klein land aan de noordwestkust van Afrika.

Sierra Leone heeft niet alleen een burgeroorlog van 
bijna tien jaar achter de rug maar ook nog een Ebola-
epidemie. In het dorpje waar Haja vandaan kwam 
stierf 50% van de inwoners.

Na de epidemie bezocht Haja, die sinds 2000 in 
Nederland woont, haar geboorteland en zag dat veel 
kinderen op straat zwierven, vaak zonder familie, 
op zoek naar voedsel en onderdak. De regering doet 
vrijwel niets voor deze kinderen. Haja nam het initiatief om een huis te vinden voor zo’n 30 kinderen. Dit 
aantal is inmiddels opgelopen tot 65, veel te veel voor de beschikbare faciliteiten.

Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen

Er is voor steun aan dit weeshuis in 2017 een stichting 
opgericht die maandelijks de huur voldoet voor het 
huis waar de 65 ebola-wezen verblijven en die voor 
voeding en scholing zorgt. De kinderen ontvangen 
twee maaltijden per dag en het streven is dat ook elk 
kind een slaapmat en onderwijs krijgt.

Henk Willemse, bestuurslid en één van de drijvende 
krachten achter de stichting, gaf een heldere 
uiteenzetting over de plannen om het weeshuis 
verder financieel en organisatorisch te steunen.

Gedicht over Rotterdam

Er werd ook een cultureel programma aangeboden met 
muziek, voordrachten en een kleine tentoonstelling. 
Hoogtepunt was een gedicht, in uitstekend Nederlands 
voorgedragen door Ishmail Kamara, de presentator 

van de middag (pas zeven jaar in Nederland!).

Daarin vertelde hij dat hij zich, ondanks regen en kou, thuis voelt aan de 
oevers van de Maas. Het ‘warme hart van Rotterdam’ betekent veel voor 
hem. 
Zijn boeiende voordracht liet een andere kant van de vaak sombere medaille 
zien als het gaat over migranten…

Deze bijzondere bijeenkomst werd afgesloten met een smakelijke maaltijd 
volgens Sierra Leoons recept bereid door de vrijwilligers van BMVier.

Gegevens Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen
Bankrekening: NL54 TRIO 0338 6580 76 
Contactpersoon: Cor Groenendijk
website: www.veiligetoekomstweeskinderen.nl

Chris van Krimpen

ALLERLEI



8

TOEN EN NU

Een paar jaar geleden bezocht ik (eerlijk gezegd uit 
nostalgie en nieuwsgierigheid) een kerkdienst in 
BMVier. Het is haast vijfenzeventig jaar geleden dat 
ik op die plek in de Tidemanstraatkerk werd gedoopt. 
Mijn grootvader, ds. R. Zijlstra, had ooit de eerste 
steen gelegd voor het kerkgebouw dat er nu niet meer 
is. En zelf heb ik er als beginnend predikant zo rond 
1972 een kerkdienst mogen leiden. 

Nu was ik benieuwd naar wat er daar nu nog te vinden 
is van de kerk…

Wel, ik mocht er als kerkganger een - weliswaar 
kleinschalige - kerkdienst mee maken. Maar het 
evangelie klonk er, Goddank, en vond er gehoor.

De mooiste ervaring echter deed ik echter op vóór de 
dienst, buiten, in de Burgemeester Meineszstraat. In 
die stille straat, vroeger op een zondagmorgen zo vol 
kerkgangers, klonk plotseling uit een hooggelegen 
appartement een angstig geschreeuw. En een oudere 
dame, kennelijk net als ik op weg naar de kerkdienst, 
riep omhoog: ‘Is er wat? Kan ik je helpen?!’

Er kwam geen reactie van boven, maar het aanbod 
was er! Mijn zondag was goed. Veel is er veranderd, 
veel is er niet meer, maar … de Geest is er nog!

Ga zo door, in Gods naam!

Koos Zijlstra, Oudelandselaan 77, 2652 CJ BERKEL EN 
RODENRIJS tel. 010-4747949

GESPREKSMAATJES GEZOCHT VOOR OUDEREN IN 

ROTTERDAM NOORD

Veel ouderen in Rotterdam blijven lang zelfstandig wonen, blijven actief en redden zich uitstekend.

Bij een aantal leeft het verlangen om eens echt met iemand te praten; om zorgen, vragen en verlangens 
met iemand te delen. Iemand die respect en ruimte heeft voor religie en cultuur. Vragen als: Waarom 
overkomt mij dit? Wat is er zinvol in mijn leven? Voor wie ben ik (nog) van betekenis? Hoe kan ik verder 
gaan? Deze levensvragen vragen niet direct om antwoorden, maar vooral om aandacht. Iemand die luistert 
kan hierin veel betekenen.

Wilt u gespreksmaatjes worden voor een oudere, meld u dan aan. Als gespreksmaatje wordt u begeleid 
door een geestelijk verzorger. Bij aanvang vindt een startcursus plaats, waarin u handvatten krijgt om 
een goed gesprek aan te voeren. Daarnaast zijn er regelmatig verdiepende bijeenkomsten met de andere 
gespreksmaatjes, waarin relevante thema’s aan bod komen. Het is dankbaar werk. U geeft tijd en aandacht 
en krijgt er ook veel voor terug.

Kunt u goed luisteren en bent u voor minimaal één jaar beschikbaar voor gemiddeld één bezoekje in de 
twee weken, doe dan mee.

MOTTO betekent ‘Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen’ en richt zich 
op ondersteuning bij zingeving en levensvragen van zelfstandig wonende ouderen in diverse wijken in 
Rotterdam. MOTTO Noord is een project van Laurens in samenwerking met Samen010.

Projectleiders MOTTO
De projectleiders zijn professionele geestelijk verzorgers. Zij coördineren het 
eerste contact met de oudere wijkbewoner, zoeken naar een passende match en 
zorgen voor de begeleiding van de gespreksmaatjes. De projectleider van MOTTO 
Noord is Hildegard Faber, tel.: 06 11713414 of mail: h.faber@laurens.nl Voor 
aanmelding en vragen kunt u bij haar terecht.

Hildegard Faber
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‘EEN KERK IN SLAAP?’

Jan den Hertog is onrustig over het zwijgen in kerk 
en samenleving over de uitslag van de verkiezingen 
in Israël. Hij schreef daarover de volgende column:

Het meest opvallende aan de laatstgehouden 
verkiezingen in Israël was wellicht de afwezigheid van 
de bezetting van Palestijns land en het conflict met de 
Palestijnen als onderwerp van zorg en discussie. De 
belofte van de premier, bij stemmenwinst annexatie 
van bezette gebieden, leidde tot kortstondige obligate 
uitingen van zorg in binnen- en buitenland. Afgezien 
van de vraag of Netanyahu daadwerkelijk tot annexatie 
zou overgaan – zijn principiële standpunten voert 
hij vooral als een pragmatische leider voor de korte 
termijn uit – gevaarlijk is deze ontwikkeling wel. 
Netanyahu sluit namelijk ideologisch aan bij een 
gedachtegoed, dat al van voor de totstandkoming 
van de staat Israël streeft naar (in hun interpretatie) 
herstel van het door hun god beloofde land Israël, 
dat niet alleen de huidige staat Israël omvat, maar 

ook delen van aangrenzende landen. De Tenach [de 
‘joodse bijbel’, het Oude Testament] wordt gezien 
als het geschiedenisboek van het joodse volk, het 
bevat volgens deze visie een weergave van feitelijke 
gebeurtenissen. De aanhangers blijken ongevoelig 
voor gegevens die een geheel andere kant uitwijzen. 
Mensen die hun zienswijzen verwerpen, zien zij 
als tegenstanders van god en zijn plannen met het 
volk Israël. De akkoorden van Oslo en het idee om 
bezet land (in hun optiek bevrijd land) af te staan 
om een vredesakkoord mogelijk te maken, vormen 
doodzondes. Rabin bezondigde zich hieraan en moest 
dat met de dood bekopen; een moord die met behulp 
van halachische interpretaties werd verdedigd 
[halacha: rabbijnse wetgeving op grond van de 
Tenach]. De zionisten hebben de bijbeltekst gekaapt 
ten behoeve van eigen politieke doelen; godsdienst is 
zo verworden tot ideologie – een zeer verontrustende 
ontwikkeling voor kerk en politiek. 
 

Ook binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er 
aanhangers van deze zionistische religie. Het zwijgen 
binnen de kerken (en in de politiek) hieromtrent 
maakt mij onrustig. Ik zie uit naar het moment 
waarop de kerkleiders ‘waarheid spreken en recht 
doen’. Iets anders wordt van hen en ons niet gevraagd.

Jan den Hertog, bestuurslid St. Kairos-Sabeel

NAMEN MET EEN VERHAAL

Ook mijn jongste broer heeft drie voornamen. Hij is 
nog net in de oorlog geboren (maart 1945). Dat heeft 
ook te maken met zijn namen.

Veel mensen zaten in het verzet in het Land van 
Heusden en Altena, waar wij woonden in het 
dorp Dussen. Zo hadden wij een Jodin in huis die 
ondergedoken was. Ook waren er groepen jonge 
boerenzoons die droppings vanuit Engeland regelden 
en ophaalden. Op een avond was het weer zover. Er 
zouden wapens gedropt worden op een weiland van 
één van de boeren. Maar... dat was bekend geworden 

- verraden of een flapuit? Niemand die het wist. De 
Duitsers echter wel. Zij stonden de verzetsgroep op te 
wachten. Er ontstond een vuurgevecht en drie van de 
boerenzoons werden gedood.

Ter herinnering aan dit grote verlies voor het hele 
dorp hebben mijn ouders mijn broer hun namen 
gegeven: Marius, Jan, Hans. Roepnaam: Marius. 
Namen om nooit te vergeten.

Marian Luijkenaar Francken - Hindriks
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BERLIJN, DERTIG JAAR NA DE VAL VAN DE MUUR

Een korte impressie

Met acht mensen uit de Gereformeerde kerk te 
Rotterdam Delfshaven, gingen we dat feest met 
onze zustergemeente, de Eliasgemeinde, vieren. 
Al 37 jaar is er een band tussen onze kerk en die 
gemeente in de toenmalige DDR. Zij hadden ons 
uitgenodigd en brachten ons naar veel plaatsen 
in Berlijn waar wat te herdenken viel.

Op 9 november jl. waren wij om 20.30 uur bij 
de Bösebrucke. Daar stonden we stil bij het feit 
dat hier dertig jaar geleden op dat moment de 
slagboom naar het westen openging. Achter 
elkaar reden er toen toeterende auto’s de brug 
over.

Dit werd nu een beetje nagespeeld. Hier en daar zat er een Trabantje tussen. Er waren veel mensen, die 
muziek maakten en juichten. Verder regende het een beetje en het was koud en donker. Het deed mij een 
beetje voelen hoe het is in een land dat gevangen zit achter een muur en waar iedereen gecontroleerd werd. 
Somber en angstig. Het idee dat je alleen bij de slagboom naar het westen kon kijken en je er niet heen mocht, 
onvoorstelbaar!

Met onze vrienden zijn we over de brug gelopen en zij maar vertellen. Dat ging met veel emoties gepaard. Ze 
vertelden over de bouw van de muur dwars door huizen en kerken, langs huizen, waar mensen uit de ramen 
sprongen. Ineens stond een huis in het niemandsland of een kerk, zoals de Heilandskirche in Sacrow die we 

De Bösebrücke 1989
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ook bezocht hebben. Deze verloederde in die jaren en 
werd na de val van de muur gerestaureerd.

Dertig jaar geleden waren ze gewoon naar bed gegaan 
en later belden ze elkaar op: ‘Er is echt iets aan de hand!’ 
Ze gingen naar de muur en naar de brug. Zou het waar 
zijn? Er was onzekerheid, die ook bleef, want wat ging 
er allemaal gebeuren?

Mijn vraag was: Voelen jullie je echt bevrijd, is het voor 
jullie vandaag, en was het dertig jaar geleden, feest? 
Mag ik het meevieren?

Ja, maar het is dubbel, we zijn vrij om overal heen te 
gaan, weg uit die gevangenis, geen Stasi meer met hun 
controle en afluistertechnieken.

Maar wat is onze toekomst? Het voelt niet altijd goed. 
Zijn wij nu één Duitsland en allemaal gelijk? Nee, er 
komt werkeloosheid, we kunnen bedrijven die van de 
staat waren nu overnemen en moeten geld lenen. Dat 
zullen de West-Duitsers ons wel even leren. En heb je 
biologie gestudeerd dan is dat niet goed genoeg, zo 
zijn er nog veel meer voorbeelden. Nee wij zijn toch 
tweederangsburgers, dat gevoel is er nog en onze 
kinderen voelen dat ook zo. Pas bij onze kleinkinderen 
is er het besef van één Duitsland, die voelen zich geen 
Oost-Duitsers meer.

Dat onze kerk 37 jaar geleden die zusterband aanging heeft hen heel goed gedaan. Het weten: 
Ergens anders zijn er mensen die van ons weten en zelfs naar ons toekomen, dat gaf troost.

Corrie de Groot 

De muur
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CURSUS THEOLOGISCHE VORMING VOOR GEMEENTELEDEN

Drie ochtenden over het Bijbelboek Openbaringen.

Dit boek staat als laatste in onze Bijbel, maar dat wil niet zeggen dat het ook als laatste boek geschreven is. Er 
zijn boeken in het Oude Testament die later geschreven zijn.

Dit Bijbelboek heeft de vorm van een brief, met een Introductie waarin de auteur wordt genoemd, de 
Zegenformule, een Centrale boodschap en de Zegenformule aan het slot.

Het boek is waarschijnlijk geschreven aan het eind van de eerste eeuw na Chr. Het was een moeilijke tijd, want 
de christenen werden vervolgd in Klein Azië. Iemand die ook vervolgd wordt wil met deze brief de vervolgde 
christenen in de zeven gemeenten die in Openbaringen 2 en 3 worden genoemd troosten.

Vroeger werd gedacht dat de apostel Johannes dit boek had geschreven. Tegenwoordig, door het Evangelie en 
Openbaringen te vergelijken, vallen veel verschillen op. Wel een Johannes, maar welke?? 

Het boek geeft aan dat God niet werkeloos toeziet bij het kwaad in deze wereld. De bevrijding van Israël uit 
Egypte en de verlossing uit de ballingschap uit Babel laten dat zien. Ook de opstanding van Jezus is heel 
duidelijk. Daarom staan er stukken uit het Oude en het Nieuwe Testament in dit Bijbelboek. De boodschap? 
Geef de moed niet op - God zal er zijn!!!

God als Koning - in de Psalmen 92 - 100, in Davids lied 1 Kronieken 16:31 en Jesaja 24:23, 43:15 en 44:6. God zit 
op de troon, rondom de troon de regenboog, symbool van Gods trouw aan de hele schepping. Rond Gods troon 
zitten de vierentwintig oudsten, de presbyterianen. Waarschijnlijk heeft de schrijver hier de twaalf stammen 
en de twaalf apostelen opgeteld. Voor de troon zeven fakkels: de zeven geesten Gods, want God is licht. Ook 
vier wezens, eruit ziende als mens, rund, leeuw en arend. Zij staan voor het verbond met alle leven. Het Lam 
staat in het midden van de troon, als offerlam. Hij heeft zeven horens (macht) en zeven ogen (de geesten van 
God). Het Lam krijgt de boekrol uit de rechterhand van God. Er wordt gezongen in Openbaringen 5:9 - een 
totaal nieuw lied voor het Lam. In Openbaringen 5:13 eren alle schepselen God en het Lam in de derde lofzang. 
Afgesloten met het "Amen". 

In Openbaringen 6 worden de zes zegels van de boekrol 
geopend. Er is veel ellende op de aarde. Waar het uiteindelijk 
om gaat is de heling - de heelmaking van de aarde. Wie 
kan nog bestaan? Het antwoord staat in hoofdstuk 7. Het 
gaat over redding. De gelovigen worden verzegeld, dus 
voorgoed uit het kwaad gered. De wind wordt in bedwang 
gehouden, de machten van het kwaad worden gestopt, er 
wordt met Palmtakken gezwaaid (Jom Kipoer - de grote 
Verzoendag), God wordt geëerd en God beschermt en zal 
de tranen afwissen. Bij het openen van het zevende zegel 
wordt een rookoffer gebracht, er wordt geblazen op zes 
sjofars (ramshoorns), er ontstaan verschillende rampen op 
aarde, zee en lucht. Maar de mensheid bekeert zich niet! 
Het einde is in zicht. In Openb. 11:15-19 wordt de zevende 
sjofar geblazen. Gods koningschap wordt uitgeroepen door allerlei stemmen in de hemel. God is gekomen!

Volgend jaar gaan we deze cursus weer oppakken vanaf Openbaringen 12.

Marian Luijkenaar Francken
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige puzzel:
1. Wat is de lengte van de in 1933 (25 september) geopende Afsluitdijk?
32 km
2. De Zeelandbrug bestaat sinds 1965. Hoelang is deze brug en wat is de breedte?
De lengte is 5022 meter en de breedte 8 tot 10 meter
3. Wat is de historische achtergrond van de uitdrukking: ‘Mosterd na de maaltijd’?
Het moment dat het geen nut meer heeft
4.  Bij Armenzano op de Monte Subasio behoort het gehucht Nottiano. Van wie is dat, volgens 

de overlevering, de geboorteplaats?
Franciscus van Assisi
5.  Noem de twee duurste schilderijen ooit verkocht en wie zijn de schilders ervan?
Salvator Mundi (Leonardi da Vinci) 383 miljoen en Interchangel (Willem de Kooning) 255 miljoen
6.  ‘De kerk is Gods eigen huis, maar toch staat op de toren een bliksemafleider’. Van wie is 

deze uitspraak?
Wim Kan
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?
Het uitgaan van de Hervormde kerk te Nuenen. Waarde: vele miljoenen
8.  Op 2 oktober 1951 om 20.15 uur werd in zwart/wit het eerste televisieprogramma 

uitgezonden. Wat is de naam van deze uitzending?
De toverspiegel
9. Hoe heet de zwemmer die als eerste in 1875 Het Kanaal over zwom?
De Engelsman Matthew Webb
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?
Trevor Mallard, de baby is van MP Tamati Coffey

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1.  Wat is de naam van de stichter van de kloosterorde van Franciscanen en waar werd hij 

begraven?
2.  Hoe wordt de vreemde rotsformatie op de droge, winderige vlakte van het Boliviaanse 

hoogland genoemd?
3.  ‘De weg naar de politieke top is bezaaid met goede voornemens’ en ‘Eerzucht is een 

brandstof waarvan de as vaak corrupt is’. Van wie zijn deze zinnen?
4.  Leefregel: ‘Wat u niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet’. Waar komt dit 

rijmpje vandaan?
5.  In het noorden van het Amazonegebied blijkt de luidste vogel ter wereld te leven. Wat is de 

naam van deze vogel?
6.  Noem een zeer gezonde boom met een rijke bezetting aan naalden, goede groeikracht en 

weinig onderhoudsbehoefte.
7.  Zoals er veel mensen zijn die van klassieke muziek houden, zijn er ook die dol zijn 

op treinen en trams. Wat is de naam van de componist die ook wel treintjesgek werd 
genoemd?

8.  De pedel is een functionaris aan een universiteit. Wat is de betekenis hiervan?
9.  ‘Het orgel is de koning van de instrumenten’. Welke bekende componist heeft dit gezegd?
10.  Het was een slaperig vissersdorpje, Amacao dos Buzios gelegen aan de Atlantische kust van 

Brazilië. Maar in 1964 veranderde dit. Welke vrouw was daar verantwoordelijk voor in zeer 
positieve zin?

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
29 november 17.00 uur Katinka Broos
24 december  22.00 uur (o.v.) Gerda Vaarties en Herman IJzerman
24 januari  17.00 uur Els Schenk

VIERINGEN BUURTKERK OUDE WESTEN
24 november 11.00 uur Jan Prij  Leeuwenhoek, Westkruiskade 54
1 december  11.30 uur Akke Gerritsen  Sint-Mariastraat 142b
8 december  11.30 uur Katinka Broos  Sint-Mariastraat 142b
15 december  11.30 uur Bart Starreveld  Sint-Mariastraat 142b
22 december  11.30 uur Herman IJzerman Sint-Mariastraat 142b
24 december  19.30 uur Katinka Broos  Leeuwenhoek, Westkruiskade 54
29 december  11.30 uur Jan Prij  Sint-Mariastraat 142b
5 januari  11.30 uur Jack Sier  Sint-Mariastraat 142b 
12 januari  11.30 uur Akke Gerritsen  Sint-Mariastraat 142b
19 januari  11.30 uur Katinka Broos  Sint-Mariastraat 142b
26 januari 11.00 uur Katinka Broos  Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

V
ie

ri
n
g
e
n

Mutaties
Verhuisd
M.A. van der Haar M dpl 19-05-1972 van Silenestraat 6 3053 DA
    naar: Kipstraat 51e 3011 ZX
F. Grosheide  M dpl 24-01-1990 van: Sint-Jacobstraat 22 3011 DE
    naar: Kruisplein 990 3012 CC
A.J. Groefsema M bel 12-02-1986 van: Julianastraat 15 3043 TH
    naar: Steurstraat 46 4285 XG
    Woudrichem
Vertrokken 
M. Oostindie  V dpl 10-07-1996 Nobelstraat 49a 3039 SG
W.D. van der Kooi V bel 12-05-1967 Vroesenlaan 33a 3039 DW

Uitgeschreven op verzoek
M.C.J. Masovic-la Soe V dpl 24-09-1960 Westkousdijk 182 3029 CT

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

01-09 Diaconie 73.90 44.50
 Kerk 81.65 65.00
08-09 Diaconie 102.90 54.00
 Kerk 94.15 60.30
15-09 Diaconie 85.25 44.20
 Kerk 90.25 42.60
22-09 Vredeswerk 83.50 75.75
 Kerk 74.40 44.00
29-09 Werelddiaconaat 165.45 45.00
 Kerk 75.50 41.60
06-10 Diaconie 83.70 35.50
 Kerk 81.20 37.10
13-10 Werelddiaconaat (Sierra Leone) 225.20 141.30
 Kerk 72.20 38.05

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES 
MEI/juNI – AuGuSTuS 2019

20-10 Diaconie 67.15 56.00
 Kerk 78.60 48.50
27-10 Diaconie (Kerken in Syrie) 212.65 122.50
 Kerk 89.75 48.50
 Project - 292.70
 Koffiepot BMVier  68.15
Verantwoording giften:
29-09  € 50 voor het busjesproject. Ontvangen 

van mw. v.d. S. via mw. v. E.

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 

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



15

01 december – kleur: paars   1e advent
 BMVier ds K.W. Broos HA
 BSK dhr J. Prij
08 december – kleur: paars   2e advent
 BMVier mw K. de Schipper
 BSK ds A.S.J. Smilde
15 december – kleur: paars   3e advent
 BMVier ds D.L.H. Lunenburg - Moret
 BSK ds K.W. Broos
22 december – kleur: paars   4e advent
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK ds N. Falkenburg
24 december – kleur: wit   kerstavond
 BMVier geen dienst
 BSK 17.00 uur mw L. van Staveren
25 december – kleur: wit   Kerst
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK dhr A. van Endhoven
29 december – kleur: wit
 BMVier ds T. Verbeek
 BSK dhr A. van Endhoven
05 januari – kleur: wit   Nieuwjaarsdienst
 BMVier dhr A. van Endhoven
 BSK ds K.W. Broos  Dienst met PK
12 januari – kleur: groen
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK dhr A. van Endhoven
19 januari – kleur: groen
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK mw E. Verheul
26 januari – kleur: groen
 BMVier ds M.E. den Dulk
 BSK dhr J. Prij
02 februari – kleur: groen   Werelddiaconaat
 BMVier ds K.W. Broos HA
 BSK ds J. Nottelman HA
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KOPIJ INLEVEREN 
VOLGEND NUMMER
uiterlijk op:  
zondag 5 januari 2020
Let op: voortaan een 
dag eerder!
per e-mail: 

Mare2018@kpnmail.nl 

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPIj MARE IN 2020
nr inleveren  uitkomen 
1 5 januari 26 januari

2 1 maart 22 maart

3 26 april 17 mei

4 5 juli 26 juli

5 6 september 27 september

6 1 november 22 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.

december 2019 – februari 2020

WEBSITE: WWW.BERGSINGELKERK-BMVIER.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


