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DE AARDE IN BEHEER

Toen ik in het nieuwe jaar de krant las en de journaals op de tv volgde, schrok ik van alle 
vreselijke berichten over branden, ongelukken, moedwillige vernielingen enzovoort.
Toen moest ik denken aan de schepping van de aarde, waarop wij nu zo'n ontzettende troep 
maken en waar wij zo onverschillig mee omgaan.
Als ik het eerste Bijbelboek weer eens opsla en dan lees dat God na iedere scheppingsdag zag dat 
het goed was, dan schaam ik me dat wij mensen (ik ook) zo slecht deze aarde beheren. Het kan 
niet op, we houden nergens rekening meer mee, behalve met onszelf!! Hebben wij wel genoeg 
ruimte, genoeg te eten en drinken, genoeg geld voor noodzakelijke dingen, maar ook vaak voor 
luxe?
Wat doen we de dieren aan? Vooral de wilde dieren die steeds minder plek hebben.
Hoeveel planten en dieren bestaan niet eens meer omdat de aarde te droog is geworden of te nat,
omdat de bomen gekapt werden, zonder rekening te houden met de schaduw die ze gaven en de 
vruchten die door de dieren werden gegeten.
Liederen uit het Liedboek over de schepping durf ik bijna niet meer te zingen. Toch geef ik jullie 
een Nieuwjaarslied mee om te overdenken: Lied 513 - tekst van Jan Wit.

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin.

Marian Luijkenaar Francken
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UIT DE URDU-GEMEENTE

Allereerst wil ik iedereen namens de Pakistaanse gemeente 
een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen.
Op 24 november hadden wij geen dienst in de Bergsingelkerk 
in verband met het bezoek van een dominee uit Pakistan. Er 
was een gezamenlijke dienst in de Bethelkerk in Amsterdam.
In de maand december waren er veel activiteiten. 
Op 1 december werden twee kinderen gedoopt in de 
Bergsingelkerk in een gezamenlijke dienst. Op 8 december 
moesten de zondagsschoolkinderen een vers uit het hoofd 
opzeggen.
Op 14 december had de Pakistaanse ambassadeur de 
Pakistaanse gemeente uitgenodigd voor een diner. En op 15 
december was er een vrouwendienst. De vrouwen mochten 
alles voor de kerkdienst doen. Intussen ging het kerstkoor in 
de avond huis aan huis liederen zingen. Op 23 december was 
er een candlelight service. 

En de jongeren hebben een kerststuk opgevoerd. Dit was de 
eerste keer en ze hebben het goed gedaan. Op eerste kerstdag 
in Amsterdam was er geen plek meer in de kerk om te zitten. 
Veel nieuwe gezichten uit de AZC’s vanuit heel Nederland. 
Het was druk en mooi.
En op Nieuwjaarsdag was het in de Bergsingelkerk ook erg 
druk.
Gemeentelid meneer Benjamin is op 29 december na 
een hersenbloeding overleden. Op 4 januari was er een 
kerkdienst in de Bergsingelkerk en daarna is hij begraven.
Op 5 januari was er een gezamenlijke dienst in de Bethelkerk 
in Amsterdam. Twee dominees kwamen uit Engeland naar 
onze kerk.
Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar, mooie en minder 
mooie dingen. Dat hoort allemaal bij het leven.
Ik hoop dat iedereen een veel beter jaar heeft in het nieuwe 
jaar.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

ER IS EEN TIJD…

De tijd van gaan is voor mij gekomen. Ik ben twaalf jaar 
ouderling geweest, waarvan een aantal jaren ook scriba, 
opvolgster van Johan Okkema. Het is genoeg zo. Ik merk 
dat de leeftijd gaat tellen. ‘Ouderdom komt met gebreken’ 
- dat begin ik nu ook te merken. Lichamelijk ben ik nog 
heel gezond, maar mijn hersenen laten me af en toe in 
de steek. Er zijn soms hele dagen weg uit mijn geheugen. 
Ik weet dat ik op vergaderingen of bijeenkomsten ben 
geweest, want ik heb daar aantekeningen van gemaakt, 
maar ik kan me er niets van herinneren. Dat is heel lastig, 
zeker in een belangrijke functie in de kerk. Daarom stop 
ik nu, voordat er belangrijke zaken mis gaan.
Er blijven nog genoeg taken over om te doen, zoals 
cantorij-lid, redactie Mare, bezoekdame, cursussen 
volgen (en dan heel veel opschrijven) en soms invallen 

als hulp-ouderling als dat nodig is. Bij mijn 
afscheid in de kerk kreeg ik uit handen van 
Aad van Endhoven een toepasselijk beeldje 
van een lezende vrouw.

Gelukkig is er ook een opvolgster 
gevonden. Geke Westera heeft zich 
aangemeld en er zijn een aantal 
gesprekken met haar geweest. Zodra Geke bevestigd is 
als ouderling zal zij ook de taken van ambtsdrager en 
scriba op zich nemen. Van harte welkom Geke!!

Graag wil ik alle gemeenteleden en vooral de 
kerkenraad hartelijk danken voor de samenwerking 
in al deze jaren en wens jullie veel kracht, sterkte en 
Gods Geest toe in de komende jaren.

Marian Luijkenaar Francken

VAN DE REDACTIE

Het eerste nummer van 2020. Net als vorig jaar wil het maar 
geen winter worden. Het is te warm en te nat. We blijven 
hopen dat het een goed en gezegend jaar zal worden voor 
ons allemaal.
In deze Mare veel informatie over projecten waar mensen 
van de gemeente bij betrokken zijn. 

Deze plekken zijn bezocht en er zijn ook veel foto's gemaakt, 
waardoor wij als lezers een beeld krijgen bij de verhalen 
over deze projecten. Bert van Namen heeft zijn best weer 
gedaan op de puzzel. Deze keer negen vragen, want hij had 
één vraag twee keer gebruikt.
De redactie wenst u veel genoegen bij het lezen van deze 
Mare.

Marian Luijkenaar Francken (eindredactie)

DE KERKENRAAD BIJEEN

Op de vergadering van 28 november 2019 stond de Bergsingelkerk centraal. Het onderhoud van het gebouw 
kost veel geld. Als we geen extra inkomsten ontvangen is dit op den duur niet meer te betalen. Waarschijnlijk 
heeft het gebouw meer mogelijkheden dan alleen maar ‘kerk’ te zijn. Dus gaan we op zoek naar meer en 
andere activiteiten. Er wordt onder andere gekeken naar de organisatie, inrichting en financiering van de 
Bergsingel-sociëteit in de zijzaal. Zie voor meer informatie de blog op de website.
Ook is gesproken over de vacatures in de kerkenraad en het toekomstbeeld van de kerk. Fabian Vormeer zal in 
januari met een aantal leeftijdgenoten uit de Bergsingelkerk hierover van gedachten wisselen.
De aanvraag om een parttime predikant te mogen beroepen ligt inmiddels bij de classis.
De begrotingen van de kerk en de diaconie zijn goedgekeurd. 

Marian Luijkenaar Francken, scriba
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UIT DE GEMEENTE

In Memoriam

In november overleden twee trouwe gemeenteleden 
van BMVier. Wim van Duin en Pien Lissenberg waren 
er altijd. Beiden rustig en niet opvallend. Wim was 
de laatste jaren koster en eigenlijk heeft hij zich 
altijd ingezet voor de kerk. Pien werd door mensen 
opgehaald om naar de kerk te komen, zoals ze ook 
op woensdag vaak gehaald werd om te gaan eten in 
de Prinsenkerk. Heel gewone mensen…. En toch zo 
bijzonder.

Wim van Duin was een jongen uit de buurt. Hij 
heeft altijd in zijn ouderlijk huis gewoond totdat 
zijn moeder overleed. Toen verhuisde hij naar een 
appartement met een prachtig uitzicht over de stad. 
Hij was een bewogen mens en na zijn pensioen deed 
hij o.a. vrijwilligerswerk in de Pauluskerk. Daar 
leerde hij verslaafde en uitgeprocedeerde mensen 
kennen aan wie hij zich verbond. Zijn ‘jongens’ 
konden altijd bij hem terecht, hij was hen trouw en 
gaf hen vertrouwen. En hoewel zijn familie (en wij) 
zich wel eens zorgen maakten, ging Wim zijn eigen 
gang. Was er een verjaardag in zijn familie, dan nam 
hij zijn jongens mee, zoals zijn broers hun kinderen 
meenamen.

Natuurlijk ontbrak er wel eens iets in zijn huis, dan 
had iemand de computer meegenomen. Maar dat 
hoorde, volgens Wim, bij het trouw zijn.

Ook schreef hij met iemand uit een dodencel in de 
Verenigde Staten. Ook daarin was hij trouw. Aan 
de muur in zijn gang hing een tekening die deze 
gevangene voor hem had gemaakt en naar hem had 
gestuurd.

Door Parkinson werd Wim steeds ‘wiebeliger’ en 
vergeetachtiger. Een val beschadigde hem zo dat hij op 
9 november, drie maanden voor zijn 80e verjaardag, 
overleed. Bij zijn afscheid zat BMVier vol familie, 

mensen van de Pauluskerk en BMVier en zijn jongens. 
We bedankten hem voor zijn trouw met Psalm 90 vers 
17: Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig 
het werk van onze handen, het werk van onze handen, 
bevestig dat.

Pien Lissenberg was 92 jaar toen ze overleed. 
Officieel was ze uitgeschreven omdat ze na een val in 
een verpleeghuis dichter bij haar zoon ging wonen. 
Maar toch hoorde ze er voor ons bij, was ze één van 
ons. Ze kwam ook graag in de kerk, voor de dienst, 
maar ook omdat ze genoot van het koffiedrinken en 
het gezelschap. Altijd was er wel iemand die vroeg 
hoe het met haar ging. En dan vertelde ze over haar 
zoon en haar kleinkinderen.

Het was jammer dat ze niet meer naar de kerk kon 
komen. Zo nu en dan zochten wij haar op en merkten 
dat ze langzaam het leven uitgleed tot groot verdriet 
van haar familie.

Een heel gewone vrouw…. Zo noemde ze zichzelf. Maar 
op 25 november, tijdens de crematieplechtigheid, 
stond iemand op en nam het woord. Ze vertelde dat 
Pien haar oudste zus was en dat ze ons iets wilde 
vertellen, omdat het nu toch gezegd moest worden. 
En dat ze altijd op had gekeken tegen haar grote zus. 
Toen ze als jong meisje ongehuwd zwanger werd en 
het huis uit gezet was, had Pien haar opgevangen en 
haar altijd ondersteund, tegen de wil van de familie 
in. Wat had ze zonder Pien gemoeten? Haar leven lang 
is de band sterk geweest. Hier, bij haar uitvaart, moest 
dat verhaal toch maar eens verteld!

Twee heel gewone mensen, zomaar uit BMVier. En 
tegelijk mensen die van betekenis geweest zijn voor 
een ander. Met liefde en trouw, zonder te oordelen 
hebben ze zich verbonden aan mensen die alleen 
stonden. Wat groots en wat hoopvol voor al die 
gewone mensen in onze kerk en voor al die mensen 
die hunkeren naar verbondenheid.

Katinka Broos

VORMING EN TOERUSTING

BONHOEFFERJAAR

In Mare 6 van november 2019 stond een uitgebreid 
artikel over de Bonhoeffer-herdenking - 75 jaar na 
zijn terechtstelling door het Nazi-regime. 

Houdt de activiteiten, zoals lezingen in de 
kerkdiensten, tentoonstelling van schilderijen, een 
film over zijn leven en dergelijke, in de gaten.

Op 4 mei wordt de reeks afgesloten met een wandeling 
langs de "Stolpersteinen" in het Liskwartier en de 
Burgemeester Meineszlaan.

Er komt een programmaboekje waar alle activiteiten 
in worden vermeld. Info volgt via de zondagsbrieven 
en de website.

Vragen of ideeën? Geef ze door aan Katinka Broos, 
Door Hezemans of Chris van Krimpen.

Marian Luijkenaar Francken
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Deze maand is de Nationale 
Holocaust Herdenking, georga-
niseerd door het Nederlands 
Auschwitz Comité. Hieronder 
vertelt Corrie Nicolay het verhaal 
van iemand die een dodenmars 
overleefde en vaak bij deze 
herdenking was.

Tijdens zijn leven wilde hij niet ‘de 
man van de dodenmars’ zijn. Na 
zijn heengaan mag ik er tijdens de 
rouwdienst over vertellen. Daarna 
lees ik in de krant over het zingen 
van antisemitische teksten in een 
voetbalstadion. En het pesten en 
belagen van een zwarte vrouw. 
De miljoenen vermoorde Joodse 
mensen, de dodenmarsen van 
Nederlandse dwangarbeiders, de 
actuele Jodenhaat en de verruwing 
en wreedheid grijpen in elkaar 
door het bewust handelen van 
mensen. Het zijn geen incidenten, 
het is een toenemende tendens.

Ruim 95 jaar geleden is hij 
geboren. De crisistijd begint, 
dus van school, werken en niet 
verder leren. Tijdens de oorlog 
wordt hij erbij gelapt door een 
NSB-er en wordt dwangarbeider 
in Duitsland. Hij went aan het 
hongerige gevoel en probeert extra 
geschop en slaag te voorkomen. 
Als de oorlog lijkt te eindigen 
moeten ze het kamp verlaten en 
lopen, lopen, lopen. Want dan 
sterven de arbeiders vanzelf en 
kunnen ze niets navertellen over 
hun gruwelijke behandeling. Hij 
ontsnapt in Duitsland en komt na 
twee maanden uitgemergeld thuis 
bij zijn ouders.
De studie lokt en hij ontwikkelt 
zich tot pathologisch analist, 
uit respect voor het kostbare en 
wonderlijke van een menselijk 
lichaam. Nauw werkt hij samen 
met universiteiten. Zijn wilskracht 

om te leven overwint de vele 
gruwelijkheden. Hij stopt eerder 
met werken omdat zijn lichaam 
tijdens de dwangarbeid en 
dodenmars kwetsbaar is geworden. 
Als patholoog begrijpt hij dat als 
geen ander. Zorgen heeft hij om 
de toenemende agressie tegen 
willekeurige joodse mensen. 
En dat na de geschiedenis van 
vernietiging van miljoenen Joodse 
kinderen, vrouwen en mannen.

Hij wijst op deze gevaarlijke angel 
in onze samenleving. Agressieve 
stoerheid, schreeuwen en  
vernielingen gaan steeds meer de 
boventoon voeren. Waarom is het 
in groepen uitschelden en pesten 
niet strafbaar, zeker met de kennis 
van de Tweede Wereldoorlog? Door 
de verruwing staat het positieve 
onder druk en wordt belachelijk 
gemaakt. Wat doet een kerk ermee?
De verruwing treft ook mensen 
die anders dan hetero samen 
leven. Zoals het oude document 
tegen homofilie wat in aanloop 
naar verkiezingen uit de kast 

wordt geplukt en via de media 
groot gemaakt. Onze rechtstaat 
baseert zich echter op artikel 
1 van de Grondwet, waarin de 
Mensenrechten centraal staan: 
'Alle mensen worden vrij en 
gelijk in waardigheid en rechten 
geboren. Zij zijn begiftigd met 
verstand en geweten, en behoren 
zich jegens elkander in een geest 
van broederschap te gedragen'. Dat 
draagt Jezus ook uit.

Het spreekwoord zegt: 'Wie zwijgt 
stemt toe'. Want wie niets doet laat 
het gebeuren.
Volwassenen, wijs ook vanuit 
het geloof, jongeren en kinderen 
op deze gevaarlijke tendens en 
het gevaar wat hierin schuilt. 
Bevolkingsgroepen worden belaagd 
en tegen elkaar uit gespeeld. Laat 
het niet van kwaad tot steeds erger 
worden. Waarschuw voor deze 
gevaarlijke verruwing en laat niet 
de grootste schreeuwers opnieuw 
winnen.

Corry Nicolay is dominee en was 
politiek beleidsfunctionaris

DE DODENMARS EN DE VERRUWING

Monument dodenmars in München-Pasing

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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PASTORAAT OUDE WIJKEN

GOUD van Noord

Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten bij 
het Wijkpastoraat Oude Noorden. Dat heeft er in 
geresulteerd dat de stichting in een nieuw jasje is 
gestoken. We gingen op zoek naar een nieuwe naam 
en huisstijl om de herkenbaarheid van het werk 
te vergroten en meer eenheid uit te stralen. Ook 
wilden we een naam met een verhaal. Het werd: 
Goud; GOUD van Noord. Goud, omdat dit de manier 
is waarop we naar mensen willen kijken en omdat 
de ontmoetingen tussen, vaak heel verschillende, 
mensen goud opleveren.

Een nieuwe fase voor de organisatie kan je niet alleen 
op papier vormgeven. Een nieuwe cultuur moet 
je voelen, zien, ruiken en ervaren van de begane 
grond tot en met de zolder. Een lage drempel vinden 
we cruciaal en dat hebben we doorvertaald naar 
de inrichting en de belettering op de ruit die een 

Grandcafé-achtige uitstraling heeft. We willen een 
huiskamergevoel neerzetten. Een plek waar een heel 
diverse groep mensen zich op zijn gemak voelt.

Het doet ons goed dat de Bergsingelkerk contact 
heeft gelegd met GOUD van Noord. Temeer omdat we 
beiden in het Oude Noorden actief zijn. Ik begreep 
zelfs dat de Bergsingelkerk een van de Founding 
Fathers (!) is van ons diaconale werk in het Oude 
Noorden.

Het is fijn dat oude banden weer worden aangehaald 
en onze activiteiten gedragen worden door kerken in 
de omgeving. Ik zie er dan ook naar uit om dit jaar 
voor te gaan in een van uw kerkdiensten.

Nieuwsgierig geworden naar het werk en het team 
van GOUD van Noord? Neem dan gerust een kijkje op 
onze nieuwe website: www.goudvannoord.nl

Met een hartelijke groet, ds Bram Robbertsen,  
buurtpastor Goud van Noord

WEESHUIS IN SIERRA LEONE

De werkgroep wereldwinkel heeft in oktober de 
werelddiaconaatszondag in het teken laten staan van 
het weeshuis ‘Save Future Children’ in Lokomasama/
St. Veilige Toekomst Weeskinderen.

Wij waren ons intussen aan het voorbereiden (visum 
aanvragen, inentingen halen, enz.) voor een reis 
om daar te gaan kijken. We zijn inmiddels terug en 
hebben veel geleerd van de verschillen in cultuur, de 
armoede en geprobeerd wat in gang te zetten voor het 
weeshuis.

De eerste week zijn we vooral 
bezig geweest met contacten 
te leggen om meer support te 
kunnen verkrijgen in het land. 
We hebben contact gehad met 
Defence for Children en SOS 
kinderdorpen in de hoofdstad 
Freetown. We hebben gesproken 
met de gedeputeerde van het 
Ministerie van Sociale Zaken 
in Port Loko (de hoofdstad 
van het district, waaronder 
Lokomasama valt). Met hem 
hebben we gesproken over het 
verkrijgen van een vergunning 
tot een erkende organisatie. Hij 
is ook de persoon die aan Haja 
Koroma, de oprichtster van het 
weeshuis, gevraagd heeft om 50 
weeskinderen uit een naburig 
dorp op te nemen, die hun 

BUSJESPROJECT
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ouders verloren door het Ebola-virus. Ze 
zouden anders op straat moeten leven, 
bedelend om voedsel. Hij bedankte ons 
voor onze financiële hulp. Kinderen 
overplaatsen naar andere al overvolle 
weeshuizen zou geen optie zijn en 
ook waren er geen pleeggezinnen 
beschikbaar, want ook zij zouden geld 
vragen, terwijl er weinig of geen toezicht 
was om na te gaan of de kinderen ook 
goed behandeld werden. Er is vanuit de 
regering geen extra geld beschikbaar. 
Hij vroeg of wij alsjeblieft de kinderen 
wilden blijven ondersteunen. Later 
hebben we ook met het dorpshoofd en 
de vertegenwoordiger van het gehuurde 
terrein met huizen gesproken. 
Het is hartverwarmend zoals we steeds 
verwelkomd zijn, de eerste keer kwamen 
de kinderen ons al dansend tegemoet, 
vergezeld van een drumband. We gingen naar een 
centraal in het dorp gelegen open koepelruimte. Daar 
presenteerden de kinderen zich met toespraakjes en 
liederen, ook het dorpshoofd en het waarnemend 
districtshoofd spraken ons toe. Traditionele- en 
moderne dansen werden opgevoerd, ook een 
maskerdanser (voodoo) was erbij. Wij hebben hen ook 
toegesproken en bedankt voor dit warme welkom.

We zijn meerdere keren in het weeshuis geweest. 
Hebben er ook geslapen, het was erg warm/benauwd. 
We ervoeren een prima sfeer. Goede vrijwilligers, die 
een warm hart hebben voor de kinderen. We hebben 
respect gekregen voor Haja Koroma, de vrouw die met 
het weeshuis begonnen is voor tien kinderen van haar 
eigen familie; nu zijn er vijfenzestig kinderen. Dat 
aantal zou niet hoger mogen worden. Verminderen 
lijkt ook geen optie. De kinderen vormen een hechte 
gemeenschap met elkaar en zagen er niet echt 

ondervoed uit, wat een groot compliment is voor hen 
die zich allemaal vrijwillig voor hen inzetten. Alle 
kinderen gingen leuk met elkaar om. De sfeer was 
gezellig en ontspannen. De meisjes gedragen zich 
wat bijdehanter dan de jongens die ook wat magerder 
zijn. De meisjes hebben ook wat minder afgedragen 
kleding. In de grote baal tweedehandskleding die we 
met Samuel op de markt gekocht hebben zat gelukkig 
genoeg kleding om de meest afgedragen spullen 
te vervangen. De blijdschap was onbeschrijfelijk 
toen ze hun eigen handdoek met een dierenprint, 
nieuwe slippers, leuk gekleurd ondergoed en een 
tandenborstel kregen. Voor ons heel normale 
basisdingen. De vrijwilligers waren heel dankbaar 
voor de T-shirts die in Nederland voor hen bedrukt 
waren.

Wat het dagelijks voedsel voor de kinderen betreft: ‘s 
ochtends krijgen ze thee met een broodje (de kokkin 

bakt dat zelf). Als ze uit school 
komen rond 14.00 uur krijgen ze 
wat te drinken en het avondeten 
is rond 17.00 uur. Dit bestaat uit 
rijst met cassavebladeren (lijkt 
op spinazie) en eenmaal per week 
wordt er wat vis meegekookt (met 
schubben en vinnen) of wat kip, 
afhankelijk van het nog te besteden 
etensgeld. De kinderen wachten 
netjes op elkaar voordat ze gaan 
eten en spreken keurig hun gebed 
uit.
Met Haja liepen we door de 
gebouwen en toen schrokken we 
toch wel even. Van één van de 
gebouwen was het golfplaten dak 
in een zodanig slechte conditie dat 
het aan alle kanten lekte. Een proces 
van jaren waardoor de houten 
draagspanten zijn gaan rotten 
en het simpele plafond eronder 
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grote gaten vertoonde. 
Gedurende het regenseizoen 
moeten de in dat gebouw 
wonende kinderen inclusief 
de matrassen en vrijwilligers 
ondergebracht worden in 
de centrale living van het 
hoofdgebouw, waardoor er 
nauwelijks bewegingsruimte 
is. Het regenseizoen begint 
weer in april. De eerste 
prioriteit is dus reparatie 
van het dak, waarvoor 
offerte is aangevraagd. De 
kapotte ramen kunnen 
provisorisch gemaakt worden 
want de inschatting is dat 
daar voorlopig geen geld voor is. Gelukkig zag het 
hoofdgebouw er stabiel uit en ook het derde gebouw 
behoeft niet op korte termijn onderhoud. Een vierde 
klein gebouwtje is een ruïne. Een goed bericht is dat 
Haja met de eigenaar en verhuurder van het complex 
heeft kunnen regelen dat zij het complex kan blijven 
gebruiken mits zij de noodzakelijke reparaties voor 
haar rekening neemt.

We hebben het geld van de collectes/bazaar en 
het verjaardagsfeest van Ineke Geerdink en Henk 
Willemse goed kunnen gebruiken voor basisbehoeften 

en voor de kerst. De kinderen hebben genoten van 
het kerstfeest met natuurlijk de cadeautjes, die ze 
pas keurig gingen uitpakken nadat iedereen er één 
had. Dansende, lachende en schreeuwende kinderen 
die zich direct gingen uitleven met o.a. de autootjes, 
de muziekinstrumentjes (blokfluit en keyboard) en 
gekleurde haarstukjes om in het haar te vlechten. De 
meisjes zijn hier gek op. De dag ervoor hadden we al 
het volleybalnet geplaatst op het terrein. Haja had 
alles van tevoren goed geregeld. De kinderen  kregen 
een extra maaltijd en wat snoep zoals popcorn en 
nootjes. De kleinste kinderen lieten vol vertrouwen 

hun blote volgegeten buikjes aan ons zien. En 
in de avond was er muziek. Muziek en dansen 
is één van de belangrijkste ingrediënten voor 
een geslaagd feest hier in Sierra Leone. Zodra 
er ergens muziek is begint men te heupwiegen 
op een manier waarop wij acuut een hernia 
op zouden lopen.

We kijken terug op een tijd waarin veel is 
bereikt maar we zijn ons er ook van bewust 
dat er nog heel veel moet gebeuren. Om daar 
een beter beeld van te krijgen komt er een 
vervolg. En we zijn van plan in februari een 
presentatie te geven met meer informatie en 
vooral beelden.

Irene Versteegh en Henk Willemse

ALLERLEI

In Pakistan zijn kerstdiensten gevierd met de 
christenen, die goed en fijn zijn verlopen. Dank zij 
vele donaties kon ds John Javed hen een kerstpakket 
geven, waarin voedsel en een kledingstuk zaten.
Hij wil graag iedereen bedanken van de Bergsingelkerk 
en de Stichting Hands to Help, die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Volwassenen en veel kinderen waren hier 
heel blij mee, want de mensen daar zijn erg arm.
Ik vind het heel jammer dat de Urdu-gemeente geen 
gevolg heeft gegeven aan de oproep. Het zijn wel hun 
landgenoten.

Een triest bericht is dat ds Ezekiel met zijn gezin al 
vanaf mei zit ondergedoken. Hij wordt vervolgd door 
moslims omdat hij christen is en in het openbaar 
heeft gepreekt. Daar staat de doodstraf op.
Zijn kinderen kunnen niet naar buiten of naar school. 
De Stichting stuurt elke maand een bedrag voor 
voedsel en de huur van hun kamer. Dominee kan 
eenmaal per dag eten en de kinderen driemaal. Voor 
dit gezin is men ook afhankelijk van donaties. Om 
hen bijvoorbeeld naar Canada te krijgen is € 15.000 
nodig, onder andere voor tickets en visa.
Laten wij hopen dat het dit jaar lukt en voor hen 
bidden.

Marian van Hengel
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BEZOEK ROTTERDAM - BERLIJN IN NOVEMBER 2019

Een impressie van de viering van de val van de muur in Berlijn 1989-2019

Het kwam als een verrassing: de uitnodiging van de Eliasgemeinde in Oost Berlijn om samen met hen de 
herdenking van de val van de muur te vieren.
Met acht mensen stapten we op donderdag 7 november in de trein naar Berlijn. Onderweg lieten we onze 
gedachten gaan over wat we allemaal zouden meemaken en wat deze herdenking voor onze vrienden betekent. 
Welke vragen wilden we hen stellen. Wat zou indruk op ons maken etc.

Het was een heel ander bezoek dan elf jaar geleden. Waren ze echt blij dat het allemaal zo gegaan was dertig 
jaar geleden? Napratend op een rustige avond op 17 december kwamen we er achter dat we ook dingen vergeten 
waren te vragen en/of zaken waar we wat dieper op in hadden willen gaan.

We hebben veel ervaren 
tijdens de drie dagen dat 
we met leden van onze 
zustergemeente door de 
stad liepen, waar op zeven 
plekken de val van de muur 
werd herdacht. Veel maakte 
diepe indruk op ons.

Potsdam
Op vrijdag gingen we met 
de trein naar Potsdam, 
waar we een bezoek 
brachten aan de Sacrow 
Heilandskirche. De dominee 
die ons ontving vertelde 
over de indrukwekkende 
geschiedenis van het kerkje 
aan de Wannsee; een kerkje 
in niemandsland dat sterk 
was verwaarloosd in de 
DDR-tijd, maar een enorm 
rijke geschiedenis had. 
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Het maakte een grote renovatie door na de val van de muur. Het kerkje is nu een diamant in de schilderachtige 
omgeving. Ook herinnert Potsdam aan de Potsdammer Conferenz in Schlosz Cecilienhof, die ging over de na-
oorlogse verdeling van Duitsland in vier zones. Tijdens de conferentie overlegden geallieerde leiders over de 
concrete consequenties voor Duitsland, negen weken nadat het land zich over gaf.

We voeren daarna met een boot over de Wannsee. Aan de oever van de Wannsee ligt een voormalig 
conferentieoord, waar in 1942 werd besloten tot de Endlösung, de ‘oplossing van het Jodenvraagstuk’, zoals 
het werd genoemd.

BERLIJN
Brandenburger Tor
Bij de Brandenburger Tor, waar een podium was opgebouwd, was buiten een tentoonstelling te zien. En er was 
een enorme slinger van duizenden papiertjes met wensen opgehangen; een prachtig gezicht toen het donker 
werd.
De Zionskirche, waar Bonhoeffer zijn eerste pastorale schreden zette, was te vol; wij konden er niet meer in.

Het Stasi museum
Zaterdags gingen we naar het Stasi-museum, een plek met 
veel herinneringen, die bij onze gastheren en ook bij ons 
veel verschillende gevoelens opriep. Het gebouw ademt een 
strenge sfeer en sommigen van ons werden doodmoe van de 
deprimerende sfeer. Ook weer heel veel informatie over die 
zwarte tijd, een tijd van controle en afluisteren.

Het Tränenpalast en de Bösebrucke
Het Tränenpalast bij Bahnhof Friedrichstrasze; waar de 
scheiding tussen Oost en West Berlijn voelbaar was, maakte 
diepe indruk op ons; de plek waar veel mensen, na een 
bezoek aan de ‘andere’ kant afscheid moesten nemen van 
familie en vrienden.

In de avond van 9 november bezochten we in het donker 
de Bösebrücke, waar veel mensen waren samengekomen 
en waar ook de Kristallnacht van 9 november 1938 werd 
herdacht door een groep mensen. Eén van onze gastheren 

vertelde dat hij die avond 
(9 november 1989) niet kon 
geloven dat de brug open 
was en dat er vrijheid was. 
Dat waren voor hen in die 
tijd emotievolle momenten 
en dat kwam weer naar 
boven. We hebben ’s avonds 
bij de Gethsemanékirche, 
waar het Berlijnsverzet zijn 
voeding had, een toost op de 
vrijheid gebracht met hun 
DDR-drank ‘Rotkäppchen’. 
Een sekt, het is één van de 
weinige overgebleven DDR-
producten na de Wende; 
daar zijn zij trots op.
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Op zondag 10 november hebben we 
twee indrukwekkende kerk diensten 
bezocht, die beide in het teken stonden 
van de herdenking. Eerst woonden we 
de dienst in de Gethsemanékirche bij, 
waar ‘onze’ Eliasgemeinde bij hoort. 
Deze kerk speelde een belangrijke 
rol in de gebeurtenissen rond 9 
november 1989. Daarna was er bij de 
gedenkplek aan de Bernauer Strasse 
een kerkdienst in de open lucht. We 
liepen met z’n allen langs een paar 
locaties, waar ter plekke steeds een 
deel van de kerkdienst werd gevierd. 
Deze bewegende kerkdienst eindigde 
bij de nieuwe Verzoeningskapel. Daar 
vierden we een alternatief avondmaal, 
waardoor we spontaan contact kregen 
met andere bezoekers die uit allerlei 
delen van het land en van de wereld 
bleken te komen.

Zondagmiddag hadden we een gezellige bijeenkomst met koffie en zelfgebakken taart en een maaltijd die 
onze vrienden voor ons bereid hadden. Henk Willemse toonde foto’s van de uitwisselingen de jaren door 
en hield een verhaal over onze 37-jarige gezamenlijke geschiedenis. Iedereen was onder de indruk van deze 
terugblik.
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De tegenstelling
Niet iedereen in het voormalige Oost-Duitsland was onverdeeld blij met de val van de muur. Er was voor die 
tijd veel controle op alles, er was geen vrijheid, maar er was ook een andere kant van het verhaal; iedereen 
had werk, hoorde er bij. Veel hoogopgeleide mensen trokken naar het Westen. Er ontstond veel werkloosheid, 
fabrieken verdwenen. Men kon zich moeilijk aanpassen aan de West-Duitse waarden van meer luxe en rijkdom 
en dat was een enorme tegenstelling met de soberheid van de DDR-tijd. Men was trots op het vaderland. Dat 
zie je terug in Tv-programma’s tijdens gesprekken met voormalige Oost-Duitsers.

Tot slot
Het was teveel om in het kort te beschrijven. Voor ons was het een onvergetelijke ervaring, waar we nog niet 
over uitgepraat zijn. Het heeft ons weer bewust gemaakt van wat de gebeurtenis van toen voor velen heeft 
betekend; die geschiedenis werkt nog generaties door.

Op zondag 26 januari staat de kerkdienst in BMVier in het teken van dit Berlijnbezoek. Wilt u meer verhalen 
horen, spreek ons aan, dan vertellen we u die graag.

Corrie de Groot, Henk Willemse, Else Griffioen, Pim Griffioen,  
Wendy Kloosterhof, Marjolein den Dulk, Jan Ernst & Ineke Geerdink

COLUMN
HET JAAR 2020

Deze tijd leent zich om terug te blikken op de afgelopen periode en vooruit te kijken naar de toekomst. 
In het buurtvrouwenhuis Rosa hebben we een jaar gehad waarin de gemeenschap gegroeid is. Zowel in 
aantal maar zeker ook in diepere betrokkenheid op elkaar.

Een alleenstaande vrouw had een operatie achter de rug. Toen ik haar na een paar dagen bezocht bleken 
drie andere vrouwen al geweest te zijn. Zij hadden eten gebracht en boodschappen gedaan.

Een andere vrouw die we al wat langer kennen kwam uit haar schulp en deelde de grote problemen die 
ze thuis had.

Een vrouw uit de buurt zat jarenlang op de bank en was ziek. Sinds een half jaar komt ze naar de taalles. 
Alles kost haar inspanning. Ze lacht iedere keer als ze hier is. Op de vraag: ‘Hoe gaat het met u’, komt het 
antwoord: ‘Het gaat wel; een beetje dit en een beetje dat’. Maar ze komt iedere week.

Vanwege het vertrek van een gastvrouw die intensieve taallessen ging volgen zochten we een nieuwe 
kandidaat. In overleg kozen we voor N. Ze was zo blij verrast en vereerd. Ze komt voortaan heel vroeg om 
alles klaar te zetten. Ze ruimt keurig op en pakt haar nieuwe taken heel goed op. Een nieuwe gastvrouw 
verwoordde het eens: ‘Dus nu hoor ik er echt bij’.

De kracht van Rosa is de gemeenschap van vrouwen die zich uit opgedane ervaring, kracht en wijsheid 
hebben ontwikkeld. Ontmoeting is de rode draad die in alle activiteiten terug te vinden is. Vrouwen 
horen ergens bij. Er is een nieuw huis gevonden.

Arja Poot
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BSK        BMVier

03-11 Zending 95.70 48.50
 Kerk 62.10 40.65
10-11 Diaconie 95.70 44.10
 Kerk 98.25 47.00
17-11 Diaconie 126.95 51.50
 Kerk 92.35 52.50
24-11 Diaconie 167.90 194.10
 Kerk 107.70 64.00
01-12 Diaconie 79.60 45.00
 Kerk 56.55 48.00
08-12 Diaconie 72.95 54.90
 Kerk 73.40 60.50
15-12 Diaconie 84.95 45.50
 Kerk 224.05 49.00
22-12 Diaconie 108.70 42.50
 Kerk 101.80 39.20

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES 
NOVEMBER – DEcEMBER 2019

25-12 Kinderen in de knel/ 
 Kerk in Actie 359.45 109.05
 Kerk 174.05 42.50
29-12 Diaconie 93.00 35.55
 Kerk 90.30 41.50
 Project Weeshuis 88.75 73.50
 Koffiepot BMVier

Verantwoording giften:
Bergsingelkerk: op 15-12 zat bij de collecte voor de 
kerk een gift van € 50.- voor Syrië; ontvangen van 
mevr. v.d. S. via mevr. v. E.

BSK     BMVier

PASSION WEEK

Passion Week is een evenement, georganiseerd door 
studenten van verschillende christelijke verenigingen, 
waarbij ingegaan wordt op onderwerpen die bij veel 
studenten vragen oproepen; over het leven, geloof 
en God. Verspreid over vijf dagen wordt tijdens acht 
bijeenkomsten deze thematiek vanuit christelijk 
perspectief belicht. Na een bijeenkomst is er genoeg 
ruimte voor gesprek tussen christelijke en niet-
christelijke studenten. Dit is ook het doel van een 
Passion Week; het gesprek tussen christelijke en niet-
christelijke studenten mogelijk maken, waardoor 
beide groepen uit hun comfortzone treden en na leren 
denken over andere levensbeschouwingen, om zo op 
een veel diepere en waardevollere manier gesprekken 
met elkaar te voeren.

Passion Weeks worden door heel Nederland in 
studentensteden georganiseerd en zo dus ook in 
Rotterdam. Van 10 tot 14 februari 
2020 zal Passion Week Rotterdam 
in het teken staan van het thema 
‘Think again and imagine’, 
waarbij we bijeenkomsten 
hopen te organiseren met titels 
als ‘Imagine, a world without 
love’ of ‘Imagine, life without 
purpose’. Deze bijeenkomsten 
zullen voornamelijk in het Engels 
zijn, zodat zowel Nederlandse als 
internationale studenten zonder 
probleem benaderd kunnen 
worden.

Als Passion Week-team zijn we super enthousiast dat 
we de mogelijkheid gekregen hebben om deze week te 
organiseren. In een tijd waarin stress en eenzaamheid 
grote sociale thema’s zijn, hopen wij in ieder geval 
studenten een rustpunt en een welkom gevoel te 
kunnen geven. Als Passion Week-team streven we 
ernaar om God alle eer te geven en Hem, via ons, in 
afhankelijkheid Zijn werk te laten doen. Hierom is 
het zo belangrijk te weten, zoals in de bovenstaande 
tekst beschreven staat, dat God bij machte is om alles 
te doen, zoveel meer dan wat wij kunnen bedenken. 
Om dit vertrouwen te krijgen is gebed zo belangrijk.

Dat is waar wij uw gemeente om vragen, gebed voor 
ons als Passion Week-team, voor de voorbereidingen 
en voor de week zelf. Meer informatie vindt u op: 
passionweek.nl

Han van der Sluijs tel: 06-31561134
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige puzzel:
1.  Stichter van de kloosterorde van  Franciscanen. Wat is zijn naam en waar werd hij begraven?
Franciscus van Assisi- in de kerk van San Giorgio in Assisi
2.  Hoe wordt de vreemde rotsformatie op de droge, winderige vlakte van het Boliviaanse 

hoogland genoemd?
Flysch Formaties. Deze  rotsen zijn ook de langste reeks van continue gesteentelagen ter wereld
3.  ‘De weg naar de politieke top is bezaaid met goede voornemens, maar eerzucht is een 

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

rijmpje vandaan?
Bijbelse spreuk uit de Lutherbijbel van 1545
5.  In het noorden van het Amazonegebied blijkt de luidste vogel ter wereld te zijn. Wat is de 

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

weinig onderhoudsbehoefte.
Watercipres
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?
Antoni Dvorak
8.  De pedel is een functionaris aan een universiteit. Wat is de betekenis hiervan?
De pedel (gekleed in toga en met staf) loopt bij openbare evenementen voor de lector uit en kondigt 
promoties aan
9.  ‘Het orgel is de  koning van de instrumenten.’ Welke bekende componist heeft dit gezegd?
Wolfgang Amadeus Mozart
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?

Brigitte Bardot

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1.  Een 50-jarige weduwe, moeder van acht kinderen, die zich ontpopt als één van de rijkste 

Nederlanders van de negentiende eeuw, een uitzonderlijke zakenvrouw, zonder wie de 
Nederlandsche bank kopje onder was gegaan. Wat is haar naam?

2.  Het eerste recept voor oliebollen stamt uit 1667 en stond in een kookboek. Wat is de naam 
van dit kookboek?

3.  Het fruit en de bladeren van een boom smaken overheerlijk als je een geit in het droge 
landschap in West-Marokko bent. Hoe heet deze boom?

4.  Er werd voor 77 miljoen bij de laatste jaarwisseling aan vuurwerk afgeschoten. Welk land 
is de oorsprong hiervan en welke bedoeling lag hierachter?

5.  Vroeger gebruikte men ongelooide dierenhuid om op te schrijven. Wat is de naam van deze 
huid?

6.  ‘En alweder vroeg ik dit niet voor mij, maar voor de zaak die ik voorsta. De zaak van 
rechtvaardigheid en menselijkheid, die tevens de zaak is van welbegrepen politiek.’ Wie 
schreef dit in 1859 aan de Nederlandse Koning?

7.  Koffie met appeltaart (en slagroom?) is een onderdeel van onze cultuur geworden. 
Wanneer is het eerste recept geschreven en uit welk land? Er zaten natuurlijk appels in 
verwerkt maar noem nog twee vruchten die de taart compleet maakten.

8.  Noem de naam van de predikant die ooit heeft gezegd: ‘Alleen slimme mensen gaan 
theologie studeren’.

9.  ‘De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden.’
 Van wie komt deze 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
24 januari 17.00 uur Katinka Broos BMVier

26 februari 16.00 uur Anneke IJzerman BMVier  Aswoensdag

VIERINGEN BUURTKERK OUDE WESTEN
26 januari 11.00 uur Katinka Broos   Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

02 februari 11.30 uur Jan Prij  Sint-Mariastraat 142b

09 februari 11.30 uur Katinka Broos  Sint-Mariastraat 142b

16 februari 11.30 uur Herman IJzerman  Sint-Mariastraat 142b

23 februari 11.00 uur Katinka Broos  Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

01 maart 11.30 uur Jan Prij  Sint-Mariastraat 142b

08 maart 11.30 uur Akke Gerritsen   Sint-Mariastraat 142b

15 maart 11.30 uur Katinka Broos  Sint-Mariastraat 142b

22 maart 11.30 uur Katinka Broos   Sint-Mariastraat 142b

V
ie

ri
n
g
e
n

Mutaties
Overleden 
09-11-19
W.G. van Duin M bel 09-02-1940 Jan Kruijffstraat 164 3026 VP

Ingekomen
C.A. de Lege-de Kievit V bel 02-04-1946 Van der Hoevenplein 343 3072 MK
K. de Lege  M bel 24-03-1942

Verhuisd
M.A. van der Haar M dpl 19-05-1972 van Silenestraat 6 3053 DA
    naar Kipstraat 51-e 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
P. Corba-Guldemeester V bel 19-09-1932 van Mariniersweg 197 3011 NL
    naar Meidoornsingel 181 3053 BP
C. den Hollander M bel 02-11-1939 van Essenburgsingel 19 a 3021 AM
    naar Schimmelpenninckstraat 31 3039 KS
H. Hoogendoorn-Groeneweg V bel 12-01-1950 van Robert Kochplaats 235 3068 JC
    naar Pegasusweg 72-b 3067 KX
F.L. van Eersel V bel 05-03-1926 van Spinozaweg 451 3076 EW
    naar Weteringstraat 225 3061 PN

Vertrokken 
M. Oostindie V dpl  10-07-1996 Nobelstraat 49a 3039 SG
W.D. van der Kooi V bel 12-05-1967 Vroesenlaan 33-a 3039 DW
B. van Gelderen M bel 30-06-1977 Bisschopstraat 19 A1 3039 VA
K. Huijer V dpl  28-11-1991 Essenburgsingel 86-a 3022 EE

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.

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

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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02 februari – kleur: groen   Werelddiaconaat

 BMVier ds K.W. Broos HA

 BSK ds J. Nottelman HA

09 februari – kleur: groen

 BMVier ds D.L.H. Lunenburg - Moret

 BSK dhr A. van Endhoven

16 februari – kleur: groen

 BMVier ds H. IJzerman

 BSK ds J.C. van der Linden

23 februari – kleur: groen

 BMVier ds O. Kroesen

 BSK ds A.S.J. Smilde

26 februari – kleur: paars   Aswoensdag

 BMVier geen dienst

 BSK    19.30 u ds K.W. Broos

01 maart – kleur: paars   1e zondag veertigdagentijd

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK ds T. Verbeek HA

08 maart – kleur: paars   2e zondag veertigdagentijd

 BMVier dhr J. Prij

 BSK dhr A. van Endhoven

15 maart – kleur: paars   3e zondag veertigdagentijd

 BMVier ds H. IJzerman HA

 BSK ds M.E. den Dulk

22 maart – kleur: paars   4e zondag veertigdagentijd

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK ds O. Kroesen 

29 maart – kleur: paars   5e zondag veertigdagentijd

 BMVier ds J.C. van der Linden

 BSK mw C.E. Bakker

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:  
zondag 1 maart 2020 
(Attentie!)
per e-mail: 

Mare2018@kpnmail.nl 

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPIJ MARE IN 2020
nr inleveren  uitkomen 
2 01 maart 22 maart

3 26 april 17 mei

4 05 juli 26 juli

5 06 september 27 september

6 01 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 G. Westera

Bergsingel 35c

3037 GA Rotterdam

Tel. 010-237 34 16

e-mail: g_westera@hotmail.

com

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.

februari – maart 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


