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ONDERWEG ZIJN

Onderweg zijn

is stapje voor stapje

verder komen

op je levenspad.

Is telkens weer groeien

en leren van hobbels

die je moet nemen.

Is telkens weer

de sprong wagen

naar het onbekende.

Onderweg zijn

is bij iedere kruising

opnieuw kiezen

waar je heen wilt.

Is de keuze maken

tussen een snelweg

en een voetpad.

Is kiezen of je

alleen wilt reizen

of samen wilt gaan.

Onderweg zijn

is anderen ontmoeten.

Is ontdekken dat sommigen

je verder helpen

en dat anderen

je in de weg zitten.

Is merken dat mensen

in hetzelfde schuitje

zitten als jij, zodat je

elkaar tot steun kunt zijn.

Greet Brokerhof - van der Waa
Uit het boekje: Op de drempel. 
Bezinning voor elke nieuwe tijd. 
met toestemming van de uitgever 
Oase Media b.v., Hoevelaken
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Op zondag 1 maart 2020 ben ik in de Bergsingelkerk 
bevestigd als ouderling-scriba.
Mijn naam is Geke Westera, ik ben getrouwd met ds Ton 
Verbeek en wij wonen aan de Bergsingel.

Mijn geboorteplaats is Meppel, waar ik gedoopt ben en 
belijdenis heb gedaan in de Gereformeerde kerk. Ik heb 
drie zussen, een oudere, een even oude en een jongere. 
Wij komen uit een ‘samen op weg’ gezin. Mijn moeder was 
hervormd en mijn vader gereformeerd. Wij kerkten ook in 
beide kerken, een bewuste keus van mijn ouders. ‘God heeft 
de muren van kerken niet gebouwd’ was hun visie. Daar heb 
ik meegedraaid in het kerkenwerk bij de kindernevendienst 
en bij het clubwerk.

In verband met mijn werk als kleuterleidster verhuisde ik 
naar den Ham (bij Ommen). Hier heb ik zes jaar met veel 
plezier gewerkt en ook clubwerk gedaan in de Gereformeerde 
kerk.

Opnieuw verhuisd, nu naar Harderwijk, in verband met mijn 
werk in de zorg op ’s Heeren Loo-Lozenoord. Inmiddels was 
ik een studie pedagogiek begonnen en het werk met mensen 
met een verstandelijke beperking trok mij meer aan. Eerst 
als pedagogisch medewerker; in die functie ondersteunde 
ik teams in het werken met gehandicapten. Ook gaf ik 
cursussen aan medewerkers en bewoners. Na het afronden 
van mijn studie ben ik als orthopedagoog gaan werken bij 
Triade in Lelystad, Dronten en Almere. In Harderwijk heb ik 

enkele jaren in de kerkenraad gezeten als jeugdouderling en 
was ik voorzitter van de jeugdraad.

Na mijn huwelijk met Ton Verbeek in 2007 ben ik gaan 
werken als orthopedagoog bij Zuidwester en was betrokken 
bij verschillende woningen* o.a. in Oud Beijerland en 
Spijkenisse. Op 1 april 2018 ben ik met pensioen gegaan. 

JOM HASJOA

Van maandagavond 20 april tot dinsdagavond 21 april 2020 
wordt wereldwijd de vernietiging van de Joden in de tweede 
wereldoorlog herdacht. In de Laurenskerk is er op zondag 
26 april van 19.00-20.00 uur een gedachtenisdienst. Tijdens 
de dienst gedenken we dat vele joden uit Rotterdam zijn 
weggevoerd en vermoord. Én we gedenken de slachtoffers 
van huidige conflicten in de wereld.

Aan de dienst werken ook kinderen mee van een 
Rotterdamse basisschool. Zij onderzoeken in hun klas 
de geschiedenis van een Joods kind dat uit Rotterdam is 
weggevoerd en niet meer terug is gekomen. Alle namen 
van de weggevoerde kinderen zijn gegraveerd in het 
Kindermonument aan de Stieltjesstraat in Rotterdam-Zuid.

Al meer dan vijfendertig jaar wordt in de Laurenskerk 
jaarlijks een Sjoa herdenkingsdienst gehouden. De 
diensten worden georganiseerd door het ‘Sjoa beraad’, 
een groep die bestaat uit betrokken leken en predikanten 
en leden van de Joodse gemeenschap, ooit gestart vanuit 
een verbinding van de Raad van kerken in Rotterdam met 
de Joodse gemeenschap in Rotterdam. Het initiatief werd 
daartoe genomen door ds. Huib van der Steen.
Nadere informatie bij Dideri Mattijsen: dmattijsen@
hotmail.com

Nadere informatie bij Dideri Mattijsen:
dmattijsen@hotmail.com

Heel veel verschillende verhalen en uitnodigingen in 
deze Mare. Ook onze vaste rubrieken, zoals de puzzel, 
mutaties en de vieringen - let vooral op de vieringen tussen 
Palmzondag en Pasen! Er zijn verslagen uit de kerkenraad, 
van gemaakte reizen, van projecten in het Oude Noorden 
en in Delfshaven, van vrouwenhuis Rosa, van de Urdu-

gemeente en nog veel meer lezenswaardige artikelen. 
Namens de redactie weer veel plezier met de nieuwe Mare.

Marian Luijkenaar Francken (eindredactie)

VAN DE REDACTIE

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN:
 



3

Nog steeds geef ik cursussen aan medewerkers vanuit mijn 
speciale betrokkenheid bij de doelgroep ‘Ouder Wordende 
Bewoner’. Een cursus over ‘Ouder worden en dementie bij 
mensen met een verstandelijke handicap’.
Op Rozenburg, Ton’s laatste gemeente, heb ik met anderen 
‘Koken in de Kerk’ opgezet en daar draai ik nog steeds in 
mee. Eén keer in de maand koken wij met vier vrouwen 
voor vijftig mensen. Zij geven zich maandelijks op en wij 
serveren dan een driegangenmenu. Niet de maaltijd is het 
belangrijkste, maar wel de ontmoeting met elkaar.

Meedraaien in het werk in de kerk is ook een leuke manier 
om mensen te leren kennen. Dus toen ik de oproep in Mare 
zag voor een scriba heb ik daar over nagedacht. Ik heb dat 
nog nooit gedaan, maar ga binnenkort daarvoor een cursus 
volgen.

Bij mijn bevestiging heb ik de tekst meegekregen: Als de 
Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers (Ps. 
127 vs. 1). In dat geloof heb ik ja gezegd. Laten we blijven 
bidden om zijn Heilige Geest in ons midden. Het gaat niet 
om ónze kerk, maar om de geloofsgemeenschap van Jezus 
Christus. Ik hoop het werk van scriba zo goed mogelijk, 
dus met hart en ziel te doen, maar dan niet zonder een 
enthousiaste kerkenraad en het gebed van de leden van onze 
geloofsgemeenschap.

Geke Westera

•  Met de woningen bedoel ik huizen in Oud Beijerland en Spijkenisse 
waar 8 tot 10 mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar 
wonen. Vergelijkbaar met een gezinsvervangend tehuis. Zij 
worden ondersteund door begeleiders. Als orthopedagoog ben je 
medeverantwoordelijk voor de zorg die geboden wordt. Ook kun je 
meedenken over gedrag van mensen, hoe kunnen wij hem/haar helpen.

DE KERKENRAAD BIJEEN

Januari
Op deze kerkenraad hadden wij bezoek van het 
Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken, 
een onderdeel van de PKN, dat toeziet op het 
vermogen van de kerk. Er is eerder door de kerkenraad 
een verzoek gedaan of wij een predikant mogen 
benoemen, de zogenaamde solvabiliteitsverklaring. 
Bij de aanvraag wordt ook altijd een overzicht 
gevraagd van de financiële situatie van de gemeente.
Op grond van de meerjarenbegroting mogen wij 
voorlopig geen predikant beroepen, de financiën 
zijn niet toereikend om voor meerdere jaren een 
predikant te kunnen betalen.
Het advies is om op zoek te gaan naar andere 
mogelijkheden voor de Bergsingelkerk. Waarvoor 
het gebouw nog meer gebruikt kan worden om 
bijvoorbeeld op deze manier gelden binnen te krijgen. 
Kiezen we voor de kerk of voor de gemeente, voor 
stenen of voor mensen.

Op dit moment wordt de kerkzaal al verhuurd voor 
concerten en de kleine zaal voor activiteiten enz. 
Dat is niet voldoende. Als kerkenraad willen we 
ons laten informeren door Boudewijn de Ridder, 
kerkenraadslid in Schiedam en vroeger lid van de BSK. 
Na de kerkdienst van 16 februari, komt hij om over 
zijn ervaringen te spreken en om ons eventueel advies 
te geven over onze situatie. Want ook in de Grote Kerk 
van Schiedam maken zij de nodige veranderingen 
mee m.b.t. de gemeente, de relatie tot het gebouw en 
de organisatie. Kortom, alle zaken waar wij ons nu 
ook mee bezighouden.
De gemeente wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. We beginnen om 11.45 uur, zodat mensen van 
BMVier ook kunnen deelnemen.
Geke Westera, scriba

Februari
In deze vergadering heeft Aad van Endhoven verslag 
gedaan van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. 

Hij heeft het naar zijn zin en ervaart ook de contacten 
in de huisbezoeken als positief. Hij vertelt dat de 
mensen die hij bezocht heeft ook de bezoeken van ds 
van Pelt erg hebben gewaardeerd. De voorbereidingen 
voor de diensten met de kinderen zijn heel leuk, 
maar het kost veel tijd. De reacties op deze diensten 
zijn positief, niet alleen van gemeenteleden van de 
Bergsingelkerk. Hij wil zijn werkzaamheden in de 
gemeente blijven voortzetten. Wel is het belangrijk 
om te kijken naar mogelijk vervolg.

Omdat we geen predikant mogen beroepen gaan we op 
zoek naar een kerkelijk werker zodat het bezoekwerk 
een vervolg kan hebben. Een kerkelijk werker kan 
voor een aantal jaren beroepen worden, een predikant 
alleen voor langere tijd. Daarvoor zijn de financiële 
middelen, op dit moment, niet toereikend vandaar 
deze keus. Mogelijk dat we later wel een predikant 
kunnen beroepen als er meer middelen zijn. Eén van 
de mogelijkheden is het gebouw van de Bergsingelkerk 
onderbrengen in een stichting waardoor we voor de 
kosten van het onderhoud mogelijk door aanvragen 
van fondsen financieel kunnen worden ondersteund. 
(Als kerkelijke gemeente kun je geen beroep doen op 
deze fondsen, maar als het gebouw in een stichting 
kan worden ondergebracht, kan dat wel).
Er wordt verder gepraat over het bezoek van 
Boudewijn de Ridder en zijn ervaringen met de Grote 
kerk in Schiedam. Er komt een exploitatiestichting; 
afgesproken is dat het College van kerkrentmeesters 
hier het initiatief in neemt.
De Kerk- en Buurtgroep zal praktische voorstellen 
doen voor de realisering van de Bergsingelsociëteit. 
Eind maart komen zij met een voorstel.

Voor het Bonhoeffer-jaar heeft een aantal mensen, 
o.a. uit de BSK gewerkt aan een ontwerp hoe wij in de 
Bergsingelkerk hier aandacht aan gaan besteden. Dit 
heeft geresulteerd in een boekje dat verspreid gaat 
worden onder de gemeenteleden.

Geke Westera, scriba
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VAN DE STRAAT
Vrijdagmorgen. Terwijl ik nog in 
gesprek ben met een Antilliaanse 
vrouw in onze huiskamer van 
Goud van Noord, komt er een 
dakloze vrouw achter een rollator 
binnenlopen.
‘Meneer Bram, kunnen we even 
praten? Het gaat niet goed met 
me’. Als deze vrouw dat zegt weet 
ik dat het menens is. Al jaren leeft 
ze op straat. Het beetje make up 
dat ze op heeft kan niet verhullen 
dat ze er slecht aan toe is. Ik kijk 
nog eens naar haar grijze rollator 
van onze kringloopwinkel en zie 
de volle tas in het mandje staan. 
Het is alles wat ze heeft.
‘Vertel eens’. Intussen graaf ik in 
mijn geheugen. Wat speelde er 
de laatste keer? ‘Ik ben voor een 

longontsteking bij de straatdokter 
geweest en die heeft een recept 
voor antibiotica uitgeschreven’. 
Ik herinner me weer dat ze niet 
lang geleden nog een dubbele 
longontsteking had. “Wat nu”? 
vraag ik. ‘Heb je voor mij 8 euro 
en 10 cent te leen voor antibiotica? 
Het is eind van de week en het 
geld is op. Ik kom het je maandag 
teruggeven’.
Al luisterend schiet het door mijn 
hoofd dat we geen geld lenen. 
Tegelijk zit deze dakloze vrouw 
zonder zorgverzekering voor me. 
Ik moet wat doen nu het weekend 
voor de deur staat. ‘Oké. Kom je het 
geld volgende week terugbrengen? 
De rest regelen we later wel’. 
Mevrouw knikt instemmend, 
opgelucht als ze is. Ze houdt woord. 

We zullen elkaar vaker zien. ‘Ik 
ben zo blij met deze plek, want 
jullie zien me tenminste als mens’, 
vertrouwt ze me een andere keer 
toe. ‘U bent toch pastor?’ ‘Klopt’. 
Ze doet haar jas open en haalt trots 
uit haar binnenzak een bijbeltje. 
Het is een verkreukeld exemplaar, 
met vergeelde bladzijden en in 
een zeventiende-eeuwse vertaling: 
‘Kijk, die draag ik altijd bij me’. 
En met twinkelende ogen voegt ze 
eraan toe: ‘Ik bid elke dag hoor!’
Als ik die middag neuriënd op 
mijn fiets naar huis zit, denk ik: 
‘Wat heb ik mooi werk en wat heb 
ik nog veel te leren’.

Ds Bram Robbertsen,
buurtpastor Goud van Noord

PASTORAAT OUDE WIJKEN

In december is de heer Benjamin, gemeentelid in Rotterdam, 
overleden. Op 2 februari was er een herdenkingsdienst in 
de Bergsingelkerk. Er was toen een gezamenlijke dienst en 
daarna heeft iedereen samen gegeten. Van 9 februari tot 26 
februari was dominee Eric op vakantie naar Pakistan.
Op 26 februari kwam hij terug en toen was het Aswoensdag, 
het begin van de veertig dagen vasten voor Pasen. Het eerste 
gebed is bij een ouderling thuis. Dominee Eric zal dagelijks, 

behalve in het weekeinde, een gemeentelid opzoeken voor 
gebed thuis. Daarna wordt er samen gegeten.
Op 10 april, Goede Vrijdag, is er een gezamenlijke kerkdienst 
in de Bethelkerk in Amsterdam. En op 12 april, Pasen, een 
gezamenlijke dienst in de Bergsingelkerk. Er worden met 
Pasen drie kinderen gedoopt in de Bergsingelkerk.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

Iedere dag heeft zo een vaste routine van opstaan, 
wassen, aankleden en ontbijten. Op zondag komt daar 
een onderdeel bij, namelijk de tv aanzetten op RTL5 - 
Hour of Power. Dat wordt uitgezonden van 08.00 tot 09.00 
uur en herhaald vanaf 09.00 uur. In dat uur krijg ik heel 
vaak geestelijke inspiratie voor de hele week. De liederen 
zijn mooi en de overdenking van ds Schuller spreekt mij 
meestal wel aan. Als ik nog niet op tijd ben kan ik altijd om 
9 uur het begin nog zien en zo heb ik aan het begin van 
de nieuwe week genoeg meegekregen om alle dagen mee 
toe te kunnen. Dan naar onze eigen kerkdienst. Onderweg 
naar de Bergsingelkerk neurie ik vaak de liederen die ik 
heb onthouden zachtjes voor me uit. In de kerk is dat 
voorbij. Er worden groeten uitgewisseld, een gesprekje met 
andere kerkgangers en  Edwin Vooijs speelt al op het orgel.
Ik neem de orde van dienst mee en zoek een plekje.
Dit begin van de nieuwe week is voor mij een stuk 
vastigheid, ook voor mijn geloof, dat niet altijd even stevig 
staat. Ik heb inspiratie nodig en dan maakt het niet uit of 
ik dat krijg uit een lied, een preek van een Amerikaanse 
dominee of van onze eigen voorganger. Ik stel me overal 

voor open en kan bijna altijd weer een week vooruit. Ik 
hoop van harte dat jij/u ook zulke inspiratiebronnen hebt 
om de week door te komen.

Marian Luijkenaar Francken 

UIT DE URDU-GEMEENTE

EEN NIEUWE WEEK BEGINT
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Op zondag 1 maart was de opening van een bijzondere 
expositie in BMVier. Johanneke van Nus (1975) schilderde 
de kruiswegstaties op haar kenmerkende, kleurrijke 
manier. Pastoor Pieter van Tilburg van de Oudkatholieke 
kerk in Schiedam kende Johanneke’s werk, zo ook 
haar drie schilderijen rondom Pasen. Hij vroeg haar de 
kruiswegstaties te schilderen. Vanaf 1998 is ze daar mee 
bezig geweest. De doeken hebben dezelfde afmetingen (70 x 
100) behalve het laatste schilderij: het open graf met de engel 
is een stuk groter (100 x 150). De schilderijen zijn inmiddels 
in particulier bezit, maar de Herenplaats, het atelier waar 
Johanneke werkt, heeft prachtige ingelijste foto’s aan 
BMVier uitgeleend, zodat wij in de veertigdagentijd kunnen 
genieten van haar werk.
Op 1 maart leidde Johanneke de aanwezigen langs alle 
schilderijen, vertelde erover en beantwoordde vragen.
Ze vertelde wat ze had uitgebeeld; de verhalen zitten bij deze 
domineesdochter (haar vader was van 1987-1994 predikant 
van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk te Delfshaven) 
in haar hart verankerd. In het boek ‘Geen woorden maar 
beelden. 25 jaar galerie atelier Herenplaats’ (Rotterdam, 
2016) wordt zij een bevlogen bijbelverbeelder genoemd. 
‘Kunstenaars binnen de outsider-art zijn meesters in het 
scheppen van een geheel eigen beeldtaal, persoonlijk 
universum en authentiek gedachtengoed. Ongehinderd 
door maatschappelijke conventies of denkbeelden van 
buitenaf geven ze direct uiting aan wat er bij hen van 
binnen leeft. Zou men vanuit deze constatering kunnen 
concluderen dat als verzamelnaam van deze kunst niet 
outsider-art maar insider-art de meest toepasselijke term is?’ 
Wie de schilderijen van Johanneke ziet kan dat alleen maar 
beamen, al was het maar omdat op 1 maart de aanwezigen 
een toegewijde en ingewijde kunstenares zagen die weet 

te raken met haar letterlijke beeldvertaling van de bijbelse 
verhalen, de ronde vormen en de uitgesproken kleuren.
De foto’s hangen tot Pasen in BMVier. Van harte welkom!

Katinka Broos

EXPOSITIE KRUISWEGSTATIES VAN JOHANNEKE VAN NUS

 

DE STRAAT DE KERK IN
Voor afgelopen kerstavond van het Wijkpastoraat werd er 
weer een groepje gevormd om deze viering voor te bereiden. 
De groep bestond uit Gerda Vaarties, Herman IJzerman 
en Corrie de Groot. Onderwerp: Hoe kan het anders dan 
vorige jaren? We begonnen vroeg, geen kerstnacht maar 
kerstavondviering. Herman had er al veel over nagedacht: 
We moeten het omdraaien, de straat moet het kerstverhaal 
vertellen. Is hier plek voor de mensen, voelen zij zich hier 
thuis? Mogen zij hier zijn?

Het thema was:
‘Altijd weer opnieuw beginnen ….. in de straat.’
We vroegen Jeroen Bleijs uit de Tidemanstraat, die veel met 
Corrie langs de bewoners gaat en regelmatig in de buurt 
aanbelt en daardoor al veel mensen kent, of hij zijn verhaal 
wil vertellen. Zoals de vraag: ‘Voel jij je hier thuis op deze 
plek en hoe kom je hier terecht, wat is je gevoel erbij en 
wat heeft de Straatprijs met je gedaan?’(De Tidemanstraat 
is namelijk gekozen tot beste Opzoomerstraat van 
Rotterdam).

TAAKGROEP EXTERN

 

 

Het sterven van Jezus
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Ook vroegen we Mosab Anzo, de Syrische vluchteling die 
in de flat boven BMVier woont en die wij al goed kennen 
van een tentoonstelling van zijn schilderijen in BMVier. 
De vraag aan hem: ‘Hoe ben jij hier gekomen, wat is de 
weg hier naar toe geweest en voel je je hier welkom op 
deze plek?’ Het was wel spannend, het is eens een andere 
manier van het vieren van kerstavond.
De muziek paste goed bij deze avond vonden we. Het 
maakte er een geheel van. We kozen de volgende muziek 
die tussen het lezen en de gesprekken door werd gespeeld: 
Little town of Betlehem van Sarah McLachlan, Choral 5 
van Bach, Hoe zal ik U ontvangen, Comfort ye my people 
van Handel, Kyrie eleison van Herman van Veen en we 
eindigden met Thank God, it‘s Christmas van Queen.

We lazen uit het Lucasevangelie het verhaal van de tocht 
van Jozef en Maria om zich in te laten inschrijven. Ook wij 
gingen op weg, de straat op en we kregen een opdracht mee: 
’Ga kijken, voelen, luisteren, neem alles in je op, alleen of 
samen en dan niet met elkaar spreken’.
Toen we terugkwamen lazen we verder over de geboorte 
van Christus in de stal in Bethlehem, de enige plek waar 
Maria en Jozef terecht konden, ergens anders was geen 
plaats voor hen. Dan wordt de vraag gesteld over deze plek 
hier, de verbinding met de buurt: Waren zij hier welkom, 
Jeroen en Mosab?
Het is heel bijzonder om het verhaal van Mosab te horen. 
Wat een zware weg heeft hij afgelegd. Zijn familie en 
alles achter moeten laten, niet weten waar dan naar toe 
te moeten, waar kom ik terecht? Hoe blij hij was hier te 
mogen wonen, hij voelt zich hier thuis en welkom. Sprak 
al snel goed Nederlands. Later schrijft hij dat hij bij ons 
het gevoel heeft bij zijn tweede familie te zijn. Hij vertelde 
zijn verhaal op zijn gemak, heel vrij en dat was zo mooi. 
Hij had twee schilderijen meegenomen, een symbool voor 
deze plek hier. Hij heeft in de tijd dat hij hier is tachtig 
schilderijen gemaakt. Toen Jeroen en ik een paar jaar 
geleden voor de eerste keer bij hem aanbelden mochten we 
binnen komen en kregen Syrische koffie. Ik schrok eerst 

van al die zwarte schilderijen die daar in huis hingen. De 
schilderijen die hij nu maakt zijn veel kleurrijker. Nu helpt 
Mosab mee met onze activiteiten, vooral met het tekenen 
en schilderen. Zijn aanwezigheid in onze buurt is een 
bijzondere aanwinst, hij brengt glans in deze buurt.

Het verhaal van Jeroen is dat hij graag in de stad wilde 
wonen en ook in zo’n straat tussen al die soorten mensen. 
Maar dat hij ook iets wilde gaan doen voor de buurt en 
dat begon met een muurschildering op het pand van Post 
West. Het is heel mooi en vrolijk geworden. Veel mensen 
kwamen er niet om mee te denken, ze vonden het wel goed 
allemaal. Ook werkte hij mee aan het verbeteren van het 
Burg. Meineszplein. Later begon hij met het vergroenen 
van de straat, ook toen kwamen er nog steeds maar weinig 
mensen helpen. Tot we met elkaar gingen samenwerken, 
Kerk en Buurt en de Tidemanstraat. Het breidde zich uit 
tot de Van Oosterzeestraat en na de gebeurtenis met de 
terrorist in de flat boven de kerk wisten we dat we het 
anders aan moesten pakken. Samenwerken, aanbellen, 
soms wel drie keer. Al die mensen leren kennen, ook 
problemen signaleren en daar aandacht aan geven, helpen 
en instanties inschakelen. Veel goede contacten met de 
professionals. De straatprijs is wel de kers op de taart en 
geeft veel voldoening en waardering. We zijn ons bewust van 
de ander, iedereen hoort er bij. Jeroen is ook een straatapp 
gestart waar nu al zeventig mensen aan deelnemen. Dat is 
heel handig om zaken meteen te signaleren en met elkaar 
op te lossen.
We lazen het verhaal van de herders, de eerste getuigen. 
En wij, wij zijn ook getuigen van de goede dingen die hier 
gebeuren, de talenten die we ontdekken, de bijzondere 
mensen die hier wonen. We staken kaarsen aan voor 
deze buurt en de plekken waar dit soort activiteiten ook 
vorm gegeven worden, mensen die in kleine groepjes dat 
kerstverhaal verder brengen door hun daden en samen 
voor hun buurt bezig zijn. We staken allemaal een kaars 
aan voor wie we wilden. Na afloop lieten we de film van 
de jury zien die gemaakt was voor de verkiezing van de 
Opzoomerstraatprijs. We bleven nog lang napraten en wat 
drinken en eten.

Corrie de Groot

 

 

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.

BERGSINGELKWARTIER
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De Nieuwjaarsborrel was een groot succes. Wij organi-
seerden het voor de vierde keer en er komen steeds meer 
mensen naar toe. Wat natuurlijk erg leuk is, maar wel 
lastig om alles in goede banen te leiden en er is veel hulp 
nodig omdat wij weer heerlijk eten wilden serveren. Er 
waren 118 aanmeldingen en dat is teveel voor de ruimte die 
we gebruiken. Mag niet van de brandweer. Helaas moesten 
we mensen afzeggen, dat is niet leuk, want wij willen 
iedereen welkom heten en met iedereen uit de buurt, kerk, 
wijkpastoraat, de Rotterdampasgroep van Jan van Diepen 
met zijn groepje eters en de vrouwen van Rosa, het glas 
heffen op het nieuwe jaar zonder iemand uit te sluiten. 
Er waren mensen die hadden afgezegd en daardoor waren 
we met nog steeds heel veel mensen, maar het ging heel 
goed. We hebben heerlijk gegeten en gedronken en vooral 
werd er veel met elkaar gepraat. Mensen vertelden dat 
ze zulke leuke gesprekken hadden gevoerd. Vooraf kreeg 
iedereen een gekleurd bandje dat correspondeerde met 
een gerecht. Wilde je dat eten liever niet, dan kon je met 
iemand ruilen en was er meteen een contact. De gerechten 

die geserveerd werden: zuurkoolschotel, chili sin carne, 
goulash, erwtensoep met roggebrood en een heerlijk 
halalgerecht met kip. Je zou er zo weer trek van krijgen 
en het was allemaal heerlijk. Wat fijn om al die mensen 
van zoveel verschillende plekken te ontmoeten. Zo ga je 
langzamerhand elkaar beter kennen. Volgend jaar gaan 
we het anders organiseren, maar zeker is dat we in BMVier 
weer met elkaar het glas zullen heffen.

Namens de werkgroep Kerk en Buurt, 
Corrie de Groot

Een nieuwe bestemming voor het busjesproject
van 1 april tot 1 oktober 2020

De stichting Bulamu bestaat tien jaar en is actief in 
Oeganda. René Nieuwenkamp, voorzitter van de stichting 
vertelt er het volgende over:

Ik neem u even mee naar december 2009. Na afloop van 
de kerkdienst stelde een vriendin van ons een voor ons 
levensveranderende vraag: ‘Weten jullie wat ik ga doen 
deze kerst? Ik ga kindjes knuffelen in Afrika’. De reactie van 
mijn vrouw Jolanda: ‘Dan ga ik mee’. Dat moment was een 
mijlpaal op onze levensweg en zeker een mijlpaal in ons 
geloof’: ‘Ga heen en vertel de goede boodschap’. De eerste 
stap was gezet. Ik zie Jolanda nog terugkomen. Enthousiast 
en stil. Ze was acht dagen in Afrika geweest en een deel 

van haar was achtergebleven. In plaats van te geven had ze 
ontvangen: zorgen voor de kinderen was een wonderlijke 
speling van Gods aanraking voor haar, ook om te herstellen 
van de lasten die klaarblijkelijk in onze maatschappij op 
ons worden gedrukt.

NIEUWJAARSBORREL BMVIER VRIJDAG 10 JANUARI 2020

BUSJESPROJECT
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De weken na deze reis leefden we 
allebei in een andere wereld. Ik 
hield me bezig met werk, de sneeuw 
en alle Nederlandse zaken terwijl 
Jolanda met haar lijf in Nederland 
en haar ziel in Oeganda was.

Het verhaal is te lang om in de 
ruimte van dit blad kwijt te kunnen 
en ik vind het ook veel leuker om 
het mondeling te doen, dus laat me 
een periode van jaren samenvatten 
in enkele zinnen. Er moest een 
keuze gemaakt worden. We wilden 
beiden iets in het buitenland 
doen, maar dan wel samen en we 
houden van warmte. In augustus 
2010 gingen we met onze jongste 
zoon Bryan naar Oeganda en zagen 
we zoveel mogelijkheden tot hulp 
dat we besloten een stichting te 
starten. Drie vrienden van ons in 
het bestuur, naar de notaris, binnen 
een week de ANBI toewijzing van de 
overheid en door een donatie van 
mijn werk een website. Klaar voor 
de verandering.

De stichting viert dit jaar haar tienjarige bestaan en wat 
hebben we een hoop fouten mogen maken, wat hebben we 
een hoop mogen leren en wat zijn we God dankbaar dat 
we nog bij elkaar zijn en ook als stichting nog bestaan. We 
zijn vaak te vinden in Oeganda, waar Stichting Bulamu ook 
officieel is geregistreerd en gevalideerd door de Oegandese 
overheid. Onze werkvergunningen zijn aangevraagd, stap 
voor stap naar nieuwe plannen.

Als seculiere doelen steunen we vier grote projecten. 
Een kinderopvang met veertig kinderen in Kampala, een 
school in de sloppenwijken van Kasubi, een kinderhuis 
met negen kinderen in Matuga en een muziekschool met 
kinderen uit de sloppenwijken in Jandira. Maar naast alle 
bovenstaande projecten en tientallen individuele coaching 
en micro-investeringsprojectjes hebben we altijd het meest 
genoten van onze evangelisatiemissies. Een kruistocht 
op een eiland in het Victoriameer en vele conferenties 
in de dorpen, het Afrika van de films, de bush. Dit is de 
richting die we de komende vijf jaar oppakken. Verder is 
er een dorpshuis waar lokale pastors elkaar ontmoeten, 
les krijgen over het bewerken van land en het houden van 
vee, zodat ze naast hun voorgangersrol ook een bron van 
bestaan hebben. Met steun van onze lokale partners ‘Feed 
My Lamb Ugand’ en ‘Hands of Love’ gaan we hen koppelen 
aan de Nederlandse overheid en Nederlandse bedrijven die 
met de kennis van onze Nederlandse voorouders ook hier 
in Afrika verandering kunnen brengen.
We hebben grote plannen en God bepaalt de tijd, de eerste 
stap is gezet en wat gaaf dat jullie met ons meelopen, bid 
je met ons mee?

Met liefde - René Nieuwenkamp
voorzitter Stichting Bulamu (website: www.bulamu.org)
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Dietrich Bonhoeffer (1906- 1945) in de Bergsingelkerk 
van 5 januari tot en met 4 mei 2020. Wie was Dietrich 
Bonhoeffer? Wat kan hij voor ons betekenen, gelovigen 
van nu?   
De rode draad in het programma zijn de kerkdiensten van 
Katinka Broos, Aad van Endhoven, Jan Prij en Ton Verbeek 
in de zondagse diensten in de Bergsingelkerk van 5 januari 
tot en met 3 mei 2020. Zij geven zijn werk een plaats in de 
diensten waarin zij voorgaan.   
Edwin Vooijs, organist, verzorgt gedurende deze periode 
een muzikaal programma dat op de zondagse diensten 
is afgestemd. Samen met hem zullen de cantorij van de 
BSK en enkele instrumentale en vocale solisten hieraan 
bijdragen.   

Dietrich Bonhoeffer. Inleiding door dr Wilken Veen, 
auteur van ‘Aanzetten voor een ethiek’. Bergsingelkerk, 
woensdag 11 maart 2020 van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Wilken Veen zal ingaan op de ethiek van Bonhoeffer, in 
zijn tijd en in onze tijd. 

Stille Week meditaties. Bergsingelkerk, 6 april tot en met 
8 april 2020. 
Voor enkele van de meditaties zal werk van Dietrich 
Bonhoeffer gekozen worden.   

Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2020 in de 
Bergsingelkerk van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers 
van het Naziregiem en van latere oorlogen zal ook 
Dietrich Bonhoeffer worden herdacht. Deze bijeenkomst 
vormt tevens het slot van het project dat aan zijn leven en 
werk is gewijd. Op 4 mei wordt deze reeks afgesloten met 
een wandeling langs de ‘Stolpersteinen’ in het Liskwartier 
en de Burgemeester Meineszlaan.
Het boekje over Bonhoeffer is begin maart na de 
kerkdiensten uitgedeeld. Er zijn nog exemplaren 
beschikbaar.

Het Bonhoeffer Team:
 Katinka Broos, Door Hezemans, Chris van Krimpen en Jan Prij

BONHOEFFER PROJECT GKR

In de beeldentuin van kasteel Nijenhuis bij Heino staat een 
aangrijpend kunstwerk van de Oostenrijkse kunstenaar 
Alfred Hrdlicka: Dietrich Bonhoeffer. Elsa Oosterhuis was 
zo getroffen bij haar bezoek aan de beeldentuin door dit 
werk, dat ze er deze foto van maakte. Alfred Hrdlicka (1928-
2009) was als kunstenaar regelmatig omstreden: hij was 
marxist en politiek en maatschappelijk zeer betrokken. 

In 1977 heeft hij Dietrich Bonhoeffer afgebeeld, in 
marmer, 1500 kg zwaar. Sinds 2000 staat deze buste in de 
Staatsbibliotheek in Berlijn. Er zijn vier bronzen afgietsels, 
waarvan er één, uit het bezit van het museum Beelden aan 
Zee, nu in de beeldentuin van kasteel Nijenhuis staat. 

Voor Hrdlicka, zelf niet religieus, is de dood van Bonhoeffer 
een offer. En of dit door religieuze of politieke overwegingen 
veroorzaakt is, maakt de kunstenaar niet uit: ‘dit offer is 
een blijvende aanklacht aan degenen die het veroorzaakt 
hebben’. Opvallend en aangrijpend is de strop die zichtbaar 
is. ‘Zoals christelijke martelaren afgebeeld worden met hun 
attribuut, zo heb ik Bonhoeffer afgebeeld’ aldus Hrdlicka. 
Daarnaast valt het op dat hij Bonhoeffer zonder bril heeft 
afgebeeld. Ook zonder bril is Bonhoeffer zeer herkenbaar. 
Zonder bril toont Hrdlicka hem weerloos, hij laat het lijden 
van Bonhoeffer zien, in plaats van de krachtige uitstraling 
die hij op vele foto’s heeft. Een bijzonder en aangrijpend 
beeld, Bonhoeffer als martelaar afgebeeld door een niet-
gelovige marxist: het is een beeld dat ons stil maakt, en ons 
anders laat kijken.

Ds Ilse Hogeweg
(Uit: Caleidoscoop, Kerkblad Kralingen)

ALFRED HRDLICKA VERBEELDT DIETRICH BONHOEFFER

 



10

VROUWENVERWENDAG IN ROSA

De schuifwand is al opengezet als de eerste vrouwen 
binnendruppelen. Het leslokaal wordt een reiki-
stilteruimte waar ook hoofd/handmassage gegeven wordt. 
Een toepasselijke muziekje benadrukt de sfeer. In de 
spreekkamer wordt stoelmassage gegeven, een favoriet 
onderdeel. Op de bank in de hal krijgen vrouwen een 
bemoedigend woord met mooie kaarten. In de grote zaal 
worden bonnen verkocht en kunnen vrouwen hun nagels 
laten lakken, hun hand laten schilderen, hun haar laten 
knippen, de wenkbrauwen laten epileren, handmassage en 
gezichtsmassage ondergaan.

Intussen worden de taarten binnengedragen. De kip 
klaargemaakt en in de oven gezet. De keukenploeg 
installeert zich. De soep staat op de kookplaat. De geuren 
en geluiden drukken gezelligheid uit. De vrouwen staan 
klaar om voor andere vrouwen iets te betekenen. En zij 
hebben er zin in! Het rijke aanbod komt uit het bestand 
van de Rosa-vrouwen. Een gastvrouw van de naailes kan 
goed hand schilderen. Een gastvrouw van de taalles geeft 
reiki. Een ander blijkt vroeger kapster geweest te zijn. 
Een deelneemster die de taal nog niet goed spreekt geeft 
handmassage, maar kan ook wenkbrauwen epileren. Een 
deelneemster aan de taalles heeft een taart gebakken. 
Door de rolwisseling komen vrouwen in een andere 
positie en benutten hun talenten. Er leeft een sterk 
saamhorigheidsgevoel. Samen maken we er een mooie dag 
van.

Een vrouw die lang ziek is geweest wordt hartelijk 
ontvangen en opgenomen in de kring. Een nieuwe vrouw 
vindt aansluiting. Er wordt bijgepraat want er is weer veel 
gebeurd in ieders leven. Een gastvrouw heeft een baby 
gekregen en laat haar prachtige dochter zien. Ze zit als 
vanouds weer achter de tafel om te handschilderen. Ze 
geniet ervan. Bezoekers vragen: ‘Wanneer hebben jullie 
weer een activiteit’? Overal zijn groepjes vrouwen die 

praten, eten, drinken en genieten. Er wordt ook gemopperd 
op de onderdelen die al uitverkocht zijn.

Deze sfeer is kenmerkend voor Rosa.
Vijfentwintig jaar geleden is het buurtvrouwenhuis opgezet 
om in de buurt een veilige plek te bieden waar vrouwen 
elkaar kunnen ontmoeten, kunnen leren van elkaar, over 
hun grenzen heen kijken en hun talenten te ontdekken en 
in te zetten. Maar vooral een huis waar vrouwen zich thuis 
voelen en zich opgenomen weten in de gemeenschap. En 
dat is gelukt!

Zo gaan we het jubileum van Rosa vieren. Vanuit de 
gemeenschap met de talenten waarbij ontmoeting en de 
vrouwen zelf centraal staan. Op 17 maart was het zover…

Arja Poot

KAMP MORIA OP LESBOS
Vrijwilligerswerk in een vluchtelingenkamp

Van 20 tot en met 30 januari maakten wij deel uit van een 
groep vrijwilligers, die via Global Aid Network ging werken 
in het vluchtelingenkamp Moria. Daarnaast hebben wij 
ongeveer 3500 mooie en goed gevulde schoenendozen 
uitgedeeld aan de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 
12 jaar, die in het kamp verblijven. 
Lesbos is een Grieks eiland in de Egeïsche Zee. Het ligt 
op zo’n 15 kilometer van de kust van Turkije. Deze korte 
afstand maakt dat veel vluchtelingen vanuit bijvoorbeeld 
Afghanistan, Syrië, Congo, Somalië en Jemen kiezen voor 
de oversteek vanuit Turkije naar Lesbos. Die oversteek per 
rubberboot vindt eigenlijk altijd ’s nachts plaats omdat 
de kans op ontdekking, met als gevolg teruggestuurd 

COLUMN

ALLERLEI
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worden naar Turkije, dan het kleinst is. Bij aankomst op 
Lesbos worden de vluchtelingen, die daar POC’s (persons 
of concern) worden genoemd, na een eerste registratie 
per politiebus vervoerd naar, in de meeste gevallen, kamp 
Moria. Kamp Moria is een voormalige legerbasis waar plek 
is voor ongeveer 3.000 personen. Inmiddels verblijven er 
21.000 vluchtelingen binnen en buiten de hekken van de 
basis. Ongeveer 40% van de vluchtelingen zijn kinderen 
onder de 18 jaar... In de buurt van de aankomstplek aan 
zee resteren de stille getuigen van de angstige overtocht: 
de Lifejacket Graveyard (zie foto). Indrukwekkend. Na 
aankomst in kamp Moria moeten de ‘New Arrivals’ langs 
een aantal instanties waarbij bepaald wordt of er sprake 
is van kwetsbare personen. Voor deze personen wordt 
een beschermde plek gezocht die helaas meestal niet 
voorhanden is. Dan rest een tentje dat opgezet wordt in de 
‘Jungle’ (buiten het officiële kamp).
Hoe bijzonder dat mensen toch weer de kracht vinden 
om iets te gaan ondernemen. Aan de ‘hoofdstraat’ van 
het kamp zijn kraampjes verschenen waar allerhande 
koopwaar wordt verkocht. Mensen maken zelf ovens om 
brood te bakken, we ontdekten een tentje met ‘The cheapest 
barber’. Naast het werk in het kamp, dat plaatsvindt onder 
leiding van de NGO EuroRelief, hebben we buiten het kamp 
schoenendozen uitgedeeld. Dit vond plaats in Casa Santo, 
een bedrijfspand. Een aantal dagen zijn wij alle tenten 
en containers langs gegaan om moeders met kinderen 
in de leeftijd van 4 - 12 jaar te voorzien van gekleurde 
armbandjes. Deze armbandjes correspondeerden met een 
bepaalde dag en tijd waarop de schoenendoos opgehaald 
kon worden. Dat was een feest! Blije gezichten van zoveel 
kindjes en ouders in deze erbarmelijke omstandigheden! 
Wat was dit geweldig om te doen! We zijn dankbaar dat 
we met de schoenendozen, een schouderklopje, een ‘high 
five’, een gesprek en een lach hebben laten zien dat deze 
mensen en kinderen niet vergeten worden Maar ook 

blijft het rauwe, niet te bevatten gevoel bestaan: Hoe het 
mogelijk is dat dit zich binnen de grenzen van de Europese 
Unie afspeelt waarbij geen oplossing in zicht lijkt te zijn! 
De landen waar deze mensen vandaan komen lijden onder 
oorlog of het regiem van de Taliban.
Vaak ging het door ons hoofd:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar in bange tijden,

over jou Zijn vleugels spreiden.
Dat dat zo mag zijn.

Eelco en Edith Stapelkamp (Uit: Caleidoscoop, kerkblad Kralingen)
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige 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?

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

van dit kookboek?
 ‘De verstandige kok’ uit 1668
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?
 Arganboom
4.   Er werd voor 77 miljoen bij de laatste jaarwisseling vuurwerk afgeschoten. Welk land is de 

oorsprong hiervan en welke bedoeling lag hierachter?
 China – Boze geesten verdrijven
5.  Vroeger gebruikte men ongelooide dierenhuid om op te schrijven. Wat is de naam van deze 

huid?
 Vellum
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?

 Eduard Douwes Dekker / Multatuli
7.  Koffie met appeltaart (en slagroom?) is een onderdeel van onze cultuur geworden. Wanneer 

is het eerste recept geschreven en in welk land? Er zaten natuurlijk appels in verwerkt, 
maar noem nog twee vruchten die de taart compleet maakten.

 In 1381 in Engeland – Krenten, rozijnen, abrikozen en peren
8.  Noem de naam van de predikant die ooit heeft gezegd: ‘Alleen slimme mensen gaan 

theologie studeren’.
 Katinka Broos
9.  ‘De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden’. 

Van wie komt deze zin?
 Nelson Mandela

Dit zijn de vragen van de nieuwe puzzel:
1.  ‘De bereidheid om schuld op zich te nemen en in vrijheid te leven is een noodzakelijk 

onderdeel van verantwoordelijk handelen’. Van wie is dit citaat?
2.  Wat doe je wanneer al je pepermuntjes en ademverfrissers op zijn en je hebt toch een nare 

smaak in je mond. Welk middel?
3.  Wat is een uitstekend middel om je leren schoenen weer te laten glimmen?
4.  Stel, je hond is alleen thuis en springt telkens op de bank in de woonkamer. Welk 

verpakkingsmateriaal helpt om dit tegen te gaan?
5.  Hoe heet de bekende roman van de Engelse schrijver Daniel Defoe? Het is een fictieve 

autobiografie/dagboek.
6.  Op welke bergtop veranderde Jezus van gedaante en welke discipelen nam hij mee volgens 

de christelijke traditie?
7.  ‘Heer, het is Uw kerk en nu ga ik slapen’. Welke hoogwaardigheidsbekleder heeft dit 

gezegd?
8. Wie is de schrijver van het boek: Lente in de kerk?
9.  Ooit was er tachtig jaar lang oorlog in Nederland; die oorlog draaide om verschillen in het 

geloof. Wanneer begon deze oorlog?
10.  CRYPTO-vraag: Preek met een hoop verstand. (8 letters).

Veel succes allemaal en heb je vragen bel 010-4653252 of mail hnamen@upcmail.nl
Bert van Namen

P
U

Z
Z

E
L

P
A

G
IN

A
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Mutaties
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 pri-

vacy 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 

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.

VIERINGEN WIJKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN BMVIER
10 april 17.00 uur Herman IJzerman  Goede Vrijdag

08 mei 17.00 uur Anneke IJzerman

VIERINGEN BUURTKERK OUDE WESTEN
22 maart 11.30 uur Katinka Broos Sint-Mariastraat 142b

29 maart 11.00 uur Tytsia/Bernadette Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

05 april 11.30uur Jan Prij Sint-Mariastraat 142b 

10 april 20.00 uur Katinka Broos Sint-Mariastraat 142b  Goede Vrijdag

12 april 11.30 uur Bart Starreveld Sint-Mariastraat 142b  Pasen

19 april 11.30 uur Herman IJzerman Sint-Mariastraat 142b

26 april  11.00 uur Katinka Broos Leeuwenhoek, Westkruiskade 54

03 mei 11.30 uur Akke Gerritsen Sint-Mariastraat 142b

10 mei 11.30 uur Jan Prij Sint-Mariastraat 142b

17 mei 11.30 uur Katinka Broos  Sint-Mariastraat 142b

V
ie

ri
n
g
e
n

BSK        BMVier

05-01 Diaconie 135.60 54.00
 Kerk 138.00 51.95
12-01 Diaconie 100.15 44.50
 Kerk 81.05 44.00
19-01 Kerk in Actie 112.60 45.50
 (Een goed verhaal)
 Kerk 96.35 36.20
26-01 Diaconie 75.10 46.50
 Kerk 70.90 40.10
02-02 Werelddiaconaat 150.00 72.50
 Kerk 78.95 33.95
09-02 Diaconie 79.90 35.30
 Kerk 81.50 32.10

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES
JANUARI EN fEBRUARI 2020

16-02 Werelddiaconaat 100.40 60.00
 Kerk 91.95 35.50
23-02 Diaconie 85.70 44.50
 Kerk 85.35 37.90
 Project - 50.00
 Koffiepot BMVier - 42.30

BSK     BMVier
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KLEURPLAAT VOOR DE THUISZITTERS
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29 maart – kleur: paars   5e zondag veertigdagentijd
 BMVier  afgelast
 BSK  afgelast
05 april – kleur: paars   Palmzondag
 BMVier  dhr J.G. Elshout 
 BSK  ds K.W. Broos
09 april – kleur: wit   Witte donderdag
 BMVier    19.30u ds K.W. Broos HA
 BSK          19.30u dhr A. van Endhoven HA
10 april – kleur: paars   Goede vrijdag
 BMVier    19.30u dhr J.G. Elshout
 BSK          19.30u dhr A. van Endhoven
11 april – kleur: wit   Stille zaterdag
 BMVier    19.30u ds H. IJzerman
 BSK            geen dienst
12 april – kleur: wit   Pasen
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  dhr A. van Endhoven
19 april – kleur: wit
 BMVier  ds H. IJzerman
 BSK  dhr. J. Prij
26 april – kleur: wit
 BMVier  ds J.C. van der Linden
 BSK  ds I. Buijser
03 mei – kleur: wit
 BMVier  dhr A. van Endhoven
 BSK  ds K.W. Broos
10 mei – kleur: wit
 BMVier  dhr J. Prij
 BSK  ds A. Peper
17 mei – kleur: wit
 BMVier  ds H. IJzerman
 BSK  dhr A. van Endhoven
21 mei – kleur: wit   Hemelvaartsdag
 BMVier  geen dienst
 BSK         10.00u ds K.W. Broos
24 mei – kleur: wit 
 BMVier  ds J.O. Kroesen
 BSK  ds T. Verbeek

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 26 april  
(Attentie: een week 
eerder!!)
per e-mail: 

mare@bergsingelkerk-
bmvier.nl 

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPIJ MARE IN 2020
nr inleveren  uitkomen 
3 26 april! 17 mei

4 05 juli 26 juli

5 06 sept 27 sept

6 01 nov 22 nov

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.

maart – mei 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: a.van.endhoven@

outlook.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


