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HET LIED VAN ALLE DAGEN
Een lied bij Pinksteren

Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze. 
Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen,                                                                              

nooit andere goddelozere mensen dan wij.

Maar er was daglicht, alle dagen, wat ook gebeurde,                                                                                            
alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel, 

boven de afgrond gespannen, dat niet scheurde.

Nooit werd iemand weg getild uit de tijd.
Maar soms even wordt lijden opgeschort - of dragen mensen het samen.

Zo zouden wij moeten leven.

Dit lied van Huub Oosterhuis ontroert mij iedere keer. 
Ik vermoed omdat het in één zin uitdrukt wat onze situatie onder de zon is. In het proces 
van het leven komt het ogenblik dat je dit onder ogen moet durven zien: ‘Nooit hoorden wij 
andere stemmen dan de onze’. In één zin wordt heel die crisis van het zoeken naar zin van 
buiten, het grijpen van het geheim achter de dingen, de hunkering naar een Stem van boven 
en een god die spreekt, onder woorden gebracht.   
Met name in deze tijd moeten we dat onder ogen zien om ons geloof mogelijk te maken. In 
deze crisis van het Coronavirus - onze verdrongen angst - onze onzekerheid - ons ongeloof.
Toch blijft dit lied ontroeren als we het in een kerkdienst zingen. We zingen het in de kerk 
waar we het over God en Jezus, zijn Zoon, willen hebben. Het is een lied dat geborgenheid 
schenkt. Want er is daglicht, ondanks alles!! Er is hoop - weefsel dat boven een afgrond 
gespannen is en dat niet scheurt! Is dat geen wonder? 
Laten wij met elkaar deze beproeving van het virus onder ogen zien en alles wat er gebeurt 
delen en het samen dragen. Ons gesteund wetend door het Woord van God, dat wij iedere 
zondag weer mogen horen, ook al zijn we niet persoonlijk in de kerk(en) aanwezig.

Marian Luijkenaar Francken
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In verband met het Coronavirus zijn er veel activiteiten die 
geen doorgang vinden in de Urdu-gemeente. Langzamerhand 
gaan wij wennen aan dit leven. De Urdu-gemeente volgt de 
instructies van de overheid en houdt met alles rekening. De 
kerkdiensten gaan door met vijf personen in de kerk of bij 
dominee Eric thuis. Deze worden live uitgezonden en zijn te 
volgen via Facebook. De kerkdienst is iedere zondag en begint 
om 17.00 uur. In de afgelopen week is de dominee begonnen 
met het avondmaal. Hij probeert gemeenteleden die niet ziek 
zijn, te bellen om te vragen of hij langs mag komen met het 
avondmaal. Sommigen hebben hier behoefte aan en laten de 
dominee komen. Hij staat bij de voordeur, geeft het avondmaal, 
doet een klein gebed en gaat weer weg. Hij gaat niet naar 
binnen. Zo heeft hij een aantal huizen bezocht.
Er zijn ook gemeenteleden die behoefte hebben aan een praatje 
of willen dat de dominee een gebed doet. Dominee Eric staat 
hiervoor open en doet het graag. Dit gebeurt door de telefoon.

De huisbezoeken doet hij voorlopig niet, want dat kan niet. Hij 
probeert de gemeenteleden vaak te bellen om een praatje te 
houden. Zo houdt hij zijn gemeente toch bij elkaar.
De gemeenteleden gaan goed om met de situatie. Het is wel 
zo dat iedereen alles mist. Het samenzijn in de kerk en daarna 
koffiedrinken. Dat gemis is er wel. Alles op afstand doen, 
regelmatig handen wassen, thuis werken als het kan en veel 
binnen blijven. Als we dit samen goed doen, weet ik dat het 
een keer voorbij zal zijn. En dan kunnen we ons normale leven 
weer oppakken. De christenen in Pakistan hebben het ook 
zwaar. De Urdu-gemeente heeft geld bij elkaar gelegd en naar 
Pakistan gestuurd voor de armen. Het geld is goed besteed aan 
voedselpakketten.
Ik wens iedereen veel gezondheid toe, pas goed op je zelf en op 
anderen. Probeer anderen te helpen als het nodig is.
Met vriendelijke groet, 

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

Eind maart stond er een vergadering van de kerkenraad 
gepland, maar die kon niet doorgaan. Vanwege de 
maatregelen i.v.m. het Coronavirus mochten we niet bij 
elkaar komen. Wel heeft het moderamen vanaf begin 
maart wekelijks vergaderd, ieder vanuit het eigen huis 
achter de computer. En de verslagen van het moderamen 
worden gedeeld met alle kerkenraadsleden.
Vanaf 15 maart konden we niet meer naar de kerk. 
Afgesproken werd dat de gemeente de dienst kan 
beluisteren via de Kerkomroep. Zoals dat altijd al mogelijk 
was voor mensen, die niet naar de kerk kunnen komen. 
Nu kan de hele gemeente de dienst beluisteren, die de ene 
week uit de kerkzaal van BMVier komt en de andere week 
vanuit de Bergsingelkerk. En Katinka en Aad zouden die 
diensten voor hun rekening nemen.
Aanvankelijk dachten we: tot 1 juni. Maar helaas heeft 
de kerkenraad moeten besluiten door te gaan met 
radiodiensten, voorlopig tot 1 augustus. Onder voorbehoud, 
want mochten de maatregelen van de overheid het mogelijk 
maken dat we weer  naar de kerk kunnen gaan, dan leest u 
dat in de zondagsbrief. Dus houdt de zondagsbrief goed in de 
gaten! Mocht u nog geen zondagsbrief digitaal ontvangen, 
stuur dan even een verzoek naar f2hjchuijer@hetnet.nl 
(Jaap Huijer voor BMVier) of naar activiteitenbsk@kpnmail.
nl (Johan Langerak voor de BSK). We gaan wel al nadenken 

hoe we het moeten gaan doen wanneer we weer naar de 
kerk kunnen, rekening houdend met de anderhalve meter. 
Het zitten in de kerk zal het probleem niet zijn, maar het 
binnenkomen, het vertrekken en vooral het koffiedrinken: 
daar zullen we iets voor moeten bedenken.
Intussen is het moderamen ook bezig met de toekomst wat 
betreft de vacature. We hebben, inmiddels, contact gehad 
met het Mobiliteitsbureau van de landelijke kerk en we 
hebben onze classispredikant, dominee van Meijeren, om 
advies gevraagd. We gaan binnenkort proberen met de hele 
kerkenraad, ieder vanuit eigen huis, te vergaderen.

Maarten Spaans, voorzitter a.i. kerkenraad

Het is een vreemde tijd voor ons allemaal.  Zoveel mogelijk 
thuis blijven, maar er zijn ook activiteiten die ondanks 
alles doorgaan, zoals het maken van Mare. Voor deze Mare 
kregen we heel veel kopij binnen. Artikelen om over na 
te denken, om te lachen, informatie over verschillende 
groepen en ook trieste berichten. Het leven is niet altijd zon 

en vrolijkheid. Dat hebben we nu wel gemerkt. De redactie 
wenst de lezers in deze moeilijke tijd toch veel leesplezier. 
Namens de hele redactie een goede, gezegende en gezonde 
tijd toegewenst.

Marian Luijkenaar Francken - eindredactie

VAN DE REDACTIE

DE KERKENRAAD NIET BIJEEN

UIT DE URDU-GEMEENTE
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Het komt voor dat je in het leven mensen treft waarvan je 
denkt: die zijn met de goede dingen bezig, doen het met veel 
plezier, met grote trouw, onbaatzuchtig en voor je gevoel al 
heel lang. Zonder dat je precies weet wat ze dan allemaal doen 
en hoelang ze dat al doen. Het gevaar is dat je het eigenlijk heel 
gewoon en vanzelfsprekend vindt, terwijl het dat natuurlijk 
niet is. Om die reden rijpte bij ons al langere tijd de gedachte 
dat Bert en Wil een Koninklijke onderscheiding verdienen. 
Tijdens de geraniummarkt in 2019 viel het op zijn plaats. Wij 
besloten: die onderscheidingen gaan we aanvragen en toen was 
er geen weg meer terug. In klein comité, samen met Katinka 
Broos, Maarten Spaans en Aad van Endhoven, is de aanvraag in 
korte tijd voorbereid en ingediend.

Tijdens de voorbereiding van de aanvraag raakten we diep onder 
de indruk van wat Bert en Wil allemaal doen en wat dat voor 
gebruikers van de Bergsingelkerk week in week uit betekent. 
Dat was veel meer dan wij ons vooraf hadden gerealiseerd. 
Uiteindelijk hebben wij twaalf ondersteuningsbrieven van 
organisaties en personen ontvangen die gevoegd zijn bij de 
aanvraag. Stuk voor stuk mooie brieven en voor een groot deel 
beschrijven die brieven met een ontroerende schoonheid de 
betekenis die Bert en Wil voor de betreffende gebruikers van 
de Bergsingelkerk hebben. Dat bevestigde wat we eigenlijk 

al zeker wisten: Bert en Wil 
zijn van onschatbare waarde 
voor het functioneren van de 
Bergsingelkerk, als kerkelijk 
centrum en als centrum voor 
cultuur, stad en wijk. Wij zijn 
erg blij dat het de koning 
heeft behaagd om Bert en 
Wil te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Wij 
feliciteren hen van harte met 
deze prachtige en verdiende 
onderscheiding en wij feliciteren 
de Bergsingelkerkgemeente graag 
met hun fantastische beheerders-/
kostersechtpaar.

Ouderkerk aan den IJssel, 
Marlène en Jan Moerman

DIACONIE

SOBERE MAALTIJD 

Op maandag 2 maart werd de eerste sobere maaltijd in de veertigdagentijd 
gehouden in BMVier. Zoals andere jaren ook deze keer in samenwerking met 
het Wijkpastoraat. Dit jaar was het diaconale project: de Stichting Bulamu 
in Oeganda. Zoals u inmiddels hebt kunnen lezen in Mare is dit het nieuwe 
busjesproject. Door de weersomstandigheden (regen) en in de beginfase van de 
Coronacrisis was de opkomst minder dan andere jaren. Maar de opbrengst van 
de collecte was goed: € 97,70.
Jenta Mannak en Anneke IJzerman hadden heerlijke soep gemaakt die wij ons 
goed lieten smaken.

Namens de diaconie, Sija Schorel
 

  

 

UIT DE GEMEENTE

EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR BERT EN WIL VAN NAMEN
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Beste gemeenteleden van de Bergsingelkerk,

Op 2 april is overleden, mijn partner en maatje, Johan Cornelis Okkema roepnaam Johan. Hij 
is 81 jaar oud geworden.

Bijna een jaar geleden zijn wij van Rotterdam verhuisd naar Wolphaartsdijk (gemeente Goes).
Hij had het hier reuze naar zijn zin en riep regelmatig: ‘Ik wil nooit meer terug naar Rotterdam!’
Dat laatste is helaas veel te snel uitgekomen. Hij heeft op 19 maart jl. een hartstilstand gekregen 
en is toen nog wel gereanimeerd. Twee weken later hebben we samen met de artsen besloten 
dat Johan zo niet verder kon. Hij zou in een rolstoel terecht komen en niet meer als een normaal 
persoon kunnen leven. Boeken lezen had misschien nog wel gekund maar of hij dan nog had 

begrepen wat hij aan het lezen was… dat waarschijnlijk niet. Ook kon hij niet meer praten; wat daar de reden van was 
hadden ze dan nog moeten gaan bekijken.
De laatste dag in het ziekenhuis mocht ik, samen met zijn zus en zwager, hem nog 
persoonlijk bezoeken om afscheid te nemen. We zijn bij hem gebleven tot het laatste 
moment.
Johan is voor mij een bijzonder fijn mens geweest en ik zal, wanneer iemand er naar 
vraagt, ook nooit iets kwaads over hem kunnen vertellen. We hebben in de vijf jaar dat 
ik hem als vriend heb meegemaakt heel veel mooie en fijne herinneringen opgebouwd. 
Deze zal ik dan ook niet snel vergeten.
Johan is begraven op de begraafplaats in Wolphaartsdijk.
Later dit jaar komt er nog een afscheidsdienst in de Nicolauskerk te Wolphaartsdijk. 
Hierover zal ik de mensen van de Bergsingelkerk nog informeren.
Beste mensen, mede namens Johan zeg ik: Bedankt voor alle kaarten die wij mochten 
ontvangen tijdens zijn ziekbed en naderhand aan mij en de familie toen Johan was 
overleden.

Andre Kool
Veerweg 43 – 4471 BJ Wolphaartsdijk

Op tweede Paasdag is overleden mevrouw F.L. van Eersel. Op 5 maart was zij 94 jaar geworden.
De meeste oudere gemeenteleden zullen haar vooral kennen als de trouwe bezoekster van de kerkdiensten (toen nog) in 
‘De Amman’. Zij woonde al een tijdje in ‘De Nieuwe Plantage’ in Kralingen, waar Annemarie van Zessen haar maandelijks 
bezocht. De laatste tijd leefde mevrouw Van Eersel in de schemering en ging snel achteruit. Wel heeft zij het ‘Paasplantje’ 
nog kunnen ontvangen.
In kleine kring is zij begraven en had al eerder aangegeven dat haar uitvaart heel bescheiden zou moeten zijn, zonder 
veel ophef.
Dat de goede herinneringen aan haar bewaard mogen blijven. We wensen haar naasten sterkte en kracht toe. Op zondag 
26 april hebben wij haar in de Bergsingelkerk herdacht en het kruisje met haar naam gehangen aan de gedachteniswand.

Aad van Endhoven

IN MEMORIAM

 

 

IN DE TIJD
VAN CORONA

 

Wij voelen de beperkingen van elkaar niet meer 
of minder ontmoeten. We moeten zoveel mogelijk 
binnen blijven.
Wat te denken van de ingeslotenen in 
gevangenissen? De Bezoekgroep Asielzoekers 
Rotterdam kan de ingeslotenen niet meer bezoeken. 
De groep heeft het initiatief genomen tot een groet 
aan hen. De voor velen welbekende Mosab Anzo, 
Syrische kunstenaar, woonachtig boven BMVier 
heeft een schildering gemaakt. 
Deze zal samen met de kaartgroet aan de 
ingeslotenen overhandigd worden.
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Een dienst die je alleen kan beluisteren? Ik kon me er niet 
zoveel bij voorstellen (ik luister eigenlijk nooit naar de 
radio), maar de eerste dienst in de Bergsingelkerk werd 
druk bezocht. Niet alleen op zondagmorgen, maar ook in 
de week erna.
Dat deed ons besluiten om door te gaan met deze diensten. 
En ik moet zeggen dat ik meer reacties krijg dan bij de ‘live-
diensten’. Ik vind het leuk dat mensen appen, een kaartje 
sturen of bellen en mailen. Mensen laten weten hoe ze 
zelf inhoudelijk over het thema of de teksten denken of ze 
bellen op om te vertellen dat een zondag pas een zondag is 
als ze bij een kerkdienst kunnen zijn. Iemand schreef dat ze 
een traantje moest laten toen ze mijn stem hoorde, iemand 
anders toen ze, na een paar zondagen tevergeefs proberen, 
eindelijk op de site in de dienst kwam. Vaak ligt het niet 
aan jou dat je geen contact krijgt, half Nederland luistert 
nu via kerkomroep.nl, dus het is om 10 uur vaak overbezet. 
Ik kom er vaak ook pas om 10.30 uur in. Je kunt natuurlijk 
ook later op de dag luisteren.
Dat zijn ook leuke reacties: mensen die ’s avonds op de 
bank met een kopje thee luisteren; iemand vertelde dat ze 
in haar duster zat, maar dat voelde niet goed, dus ze is de 
week daarna toch weer in haar zondagse kleren naar de 
dienst gaan luisteren.

Het ging niet altijd goed. Op Goede Vrijdag hadden we geen 
internet… Op Goede Vrijdag!!
Een week later heeft een monteur in een kastje in de 
Tidemanstraat een knopje omgedraaid (of zo) en toen deed 
alles het weer. Maar het was een teleurstelling.

Wel hebben we de Paaskaars de kerk uitgedragen. Zie de 
foto. En ik leerde dat daar een hele liturgische discussie 
over geweest is in BMVier: de paaskaars uitblazen of niet. 
De mensen in BMVier zijn liturgisch goed geschoold! Het 
is dan weer jammer dat deze dominee dat niet zo is. Ik kan 
nog veel leren.

Als moderamen wilden we graag iets extra’s doen voor 
jullie allemaal. Fabian bedacht het idee van de kaars, ik 
heb daarna foto’s genomen van de aangestoken nieuwe 
Paaskaars en Sija en Corrie hebben de kaarsen aan de 
kaarten geknoopt. We waren graag bij iedereen langsgegaan, 
maar de mensen die verder weg wonen moesten het doen 
met alleen de kaart. Ook hadden we graag bij iedereen 
aangebeld, maar dan was ik nu nog rond aan het fietsen. 
Fabian, Aad en Maarten, Sija, Corrie, Jan Steven, Bert en 
Wil, Roelie en de mensen van de cantorij: hartelijk dank 
voor het rondbrengen.

Tsja, toen ging ik videobellen. Nu gebruik ik mijn p.c. 
meestal alleen als tekstverwerker en soms een YouTube-
filmpje. Een laptop of tablet heb ik niet. Mijn oude p.c. kon 
de webcams (die ik van vrienden leende) niet herkennen, 
bovendien blijkt mijn mobiele netwerk niet sterk genoeg. 
Dus voor elke vergadering fiets ik naar De Union om 
te skypen of te zoomen, te Jitsi-meeten of weet ik wat. 
Trouwens, het moderamen is al redelijk gewend om met 
ons vijven of vieren (Gerard is zeer betrokken, maar heeft 
zijn energie nodig voor zijn lange werkdagen) te vergaderen 
met Zoom. Maar om met de complete kerkenraad zo te 
vergaderen, lijkt mij een hele opgave.

Een van de inzichten van afgelopen periode: ik denk vooral 
aan de mensen die alleen zijn, niet zo mobiel en/of met een 
klein sociaal netwerk. Maar tijdens het rondbrengen van de 
kaarsen leerde ik dat zij de mensen zijn die alle aandacht 
natuurlijk heel leuk vinden, maar ook heel goed en sterk 
zijn deze periode. Ze weten wat het is om alleen te zijn. De 
mensen die het ‘t moeilijkst hebben zijn de mensen die heel 
actief waren, sporten, verenigingen, (vrijwilligers)werk…. 
Elke dag op pad. Voor hen valt alles opeens helemaal stil. 
Sterkte! 
Ik stel voor dat we allemaal, wanneer we dit lezen, even 
denken aan die mensen uit de kerk voor wie dit kan gelden. 
Even heel hard aan deze mensen denken……. Echt, dat helpt!
En een kaartje, belletje, appje natuurlijk ook 

Nu we de weg weten te vinden bij Kerkomroep kunnen we 
er gebruik van maken. Dus als je leuke ideeën hebt, laat het 
vooral weten. Want ik weet niet hoe het bij jullie is, maar 
alles is zo anders dat ik bijna geen energie meer heb om 
mijn creativiteit aan te boren.
Maar wat nou energie…. Alle respect voor onze kerkleden 
en overige bezoekers die al weken heel hard werken in de 
zorg, of dat nu in de ziekenhuizen, verpleeghuizen of waar 
dan ook is. Ik hoop dat er voor jullie snel een tijd aanbreekt 
dat je kunt rusten en bijkomen en alles kan verwerken!

HOE DOE IK DAT NOU…
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Het wijkpastoraat
Het wijkpastoraat ligt ook grotendeels stil. BMVier is 
leeg, geen maaltijden, geen Rotterdampasgroep, en 
geen vrouwen. En hoe moet dat in de anderhalvemeter-
samenleving? De vrouwen van Rosa knuffelen wat af met 
elkaar en Arja vraagt zich af: ‘Hoe voorkom ik dat in de 
toekomst en hoe lang kun je samen in een ruimte zijn nu 
steeds meer bekend wordt over verspreiding door de lucht?’
Monique, de kinderwerker, ziet gelukkig nog wel kinderen 
op straat, maar ook haar werk ziet er nu heel anders uit. 
En Jan van Diepen kan nu niet op bezoek bij mensen, maar 
coördineert vanuit zijn huis ‘Delfshaven helpt’.
Fina is vanuit huis maatschappelijk werker en belt en 
mailt heel wat af. Dat valt niet mee, want ook advocaten, 
ambtenaren e.d. zijn niet altijd bereikbaar. Het valt ook 
niet mee omdat ze drie jonge kinderen thuis heeft en ook 
moeder en schooljuffrouw moet zijn.

In het Oude Westen hebben we een voedsel-uitdeelpunt 
opgericht met het welzijnswerk. Student-hostel, Albeda, 
een bakker en vele andere bedrijven en organisaties 
helpen mee. Wanneer de kinderen thuis zijn, ben je toch 
meer geld kwijt aan eten en drinken. Bovendien kom je 
niet je buurvrouw of vriendin tegen in de supermarkt die 
je snel even tien euro toestopt en flexwerkers verdienen 
nauwelijks. Mensen hebben het zwaar.
De eetclub in de Union gaat gewoon door. Elke week wordt 

er gekookt en mensen kunnen aan het einde van de middag 
een bakje eten ophalen. Ik merk dat het steeds moeilijker 
wordt om ze daarna meteen weer weg te sturen. Het liefst 
blijven ze nog even zitten kletsen. Maar de Union is echt te 
klein daarvoor.

Ook de vieringen van de Buurtkerk gaan nu anders. 
Wanneer ik dienst heb in BMVier luisteren de mensen 
mee (overigens: hartelijk dank voor uw bijdrage na de 
dienst van 29 maart waar de vastenactie van de Buurtkerk 
centraal stond. Mede dankzij u hebben we toch € 450 naar 
straatbarbier Sjoerd kunnen overmaken).
De andere diensten gaan via de groepsapp, waar meer 
dan twintig mensen bij zijn aangesloten. We nemen van 
te voren filmpjes op, zingen liederen, spreken teksten in, 
en op zondag om 11.30 uur zit iedereen paraat en krijgen 
we één voor één alle fragmenten in berichtjes toegestuurd. 
Na afloop kletsen/appen we nog even na. Je creativiteit 
wordt aangeboord, natuurlijk zie ik iedereen liever live, 
maar nu dat niet kan, is dit een goede oplossing. De dag 
erna worden de meeste onderdelen op de site   www.
buurtkerkoudewesten.nl  gezet zodat mensen zonder 
WhatsApp, de dienst alsnog kunnen meemaken.

Dit artikel is natuurlijk veel te lang, maar ik raak nooit 
uitgepraat over mijn werk.

Katinka Broos

Toen we afgelopen januari het nieuwe jaar in knalden, hadden 
we nog niet in de gaten dat ruim een maand daarna alles ‘op 
slot’ zou gaan.
Hadden we niet gedacht dat we op zondagmorgen met een 
paar mensen in BMVier of in de Bergsingelkerk zouden zitten 
om een viering te hebben die door zoveel mensen via de 
Kerkomroep wordt meebeleefd!
We ontdekten dat er meer mensen meeluisteren dan er op een 
‘gewone’ zondag in de kerk zitten!!
Maar we hadden ook niet gedacht dat we met elkaar zo 
vindingrijk konden zijn. En wat mij in ieder geval opvalt: dat 
we het geduld kunnen opbrengen om de situatie te accepteren 
zoals die is.

Een dochter drinkt iedere dag koffie met haar moeder via 
beeldtelefoon.
Kinderen zwaaien elke dag voor het raam naar hun vader in 
het verpleeghuis en praten via het mobieltje met hem.
Kleinkinderen hebben een rooster gemaakt om eten bij oma te 
brengen. En oma heeft duidelijk haar voorkeuren!!!
Er komen app-groepen en emailgroepen op gang. En iemand 
uit onze gemeente vertelde dat het wellicht ook rustgevend 
is om niet steeds naar een museum of concert te moeten. Zo 
ontdek je nog eens iets van jezelf!
Ik wil tot slot een ervaring vertellen die ik vorige week 
meemaakte. Ik mocht voorgaan bij een uitvaart van iemand 
die ik kende vanuit mijn tijd bij de Hillegondakerk. Had nog 
steeds contact met de familie.
 

Vader (80 jaar) overleed en we waren al vóór de Coronacrisis 
begonnen met te praten over hoe het er bij zijn uitvaart aan 
toe moest gaan. Langzaamaan ontdekte hij zelf nog dat het 
allemaal anders zou lopen.
Zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen waren de enigen 
in de kerk en op de begraafplaats. 
Normaal ben ik niet zo erg van het uiten van je gevoelens met 
allerlei ingewikkelde symbolen maar nu:
De kinderen hadden een heel lang rood koord meegenomen 
met zoveel lussen eraan als er aanwezigen waren. Het koord 
zat vast aan de kist.
In de kerk werd het koord rondgedeeld en ieder zat op gepaste 
afstand met een lus in de hand. Zo wilden zij zich verbonden 
voelen.
Dat ging ook zo op het kerkhof. We liepen zo naar het graf en 
vlak voor het dalen ‘Liet iedereen man, vader en opa los’ door 
het koord los te laten. Het koord ging mee naar beneden.
Ik was zeer onder de indruk. Juist ook omdat ik merkte dat het 
zinvol was omdat het voor de familie echt loslaten betekende.
Misschien goed om tegen elkaar onze ervaringen te vertellen 
en vondsten en ideeën? 

Aad van Endhoven

‘DAT HADDEN WE TOCH NOOIT GEDACHT…..’
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Corona 1 Naar Portugal
Met Pasen, op 12 april realiseerde ik me dat het precies 
een maand geleden was dat ik in het vliegtuig stapte naar 
Portugal (Faro). Ik was met Pasen nog maar drie weken 
thuis en de hele wereld was veranderd!
Begin februari had ik geboekt met als doel een vriendin 
op te halen. Zij was in januari met de auto en haar hond 
naar Portugal gereden om een paar maanden voor haar 
gezondheid te overwinteren. Ik rijd graag en vond het 
wel een uitdaging om dat stuk door Spanje en Frankrijk 
en België samen in drie dagen naar Nederland te rijden. 
De hotels werden gereserveerd en nog niet vermoedend 
dat dit wel spannend zou kunnen worden stapte ik op 12 
maart in het vliegtuig. Op woensdag 11 maart kregen we 
het advies van de premier om goed handen te wassen en 
geen handen te schudden en dat advies hanteerden we die 
middag in de beweeggroep van Rosa in BMVier.

Komen we weer thuis? 
In Portugal was toen nog niet veel aan de hand. In een stadje 
verderop in de Algarve was één school gesloten, nadat 
bekend was geworden dat een lerares besmet was in Italië. 
In de stad Porto in het noorden waren wel besmettingen, 
maar nog weinig.
In het dorp Carvoeiro, dat ik inmiddels door eerdere 
bezoeken aan mijn vriendin kende, was de situatie nog 
vrij normaal. Dat veranderde echter snel. Zondag konden 
we niet naar haar geliefde kerkje aan de zee in verband 
met maatregelen. We volgden nauwgezet in de avonduren 
het Nederlandse nieuws, NPO1 en op zondag 15 maart de 
persconferentie met premier Mark Rutte en de minister 
van Onderwijs Arie Slob. De scholen zouden per direct 
worden gesloten alsmede de horeca.
Ook hoorden we die zondag dat de grenzen van Spanje en 
Frankrijk zouden gaan sluiten.
Oeps! Konden we nog wel naar huis? Het thuisfront begon 
zich ongerust te maken en mijn dochter, die in Londen in 
een kinderziekenhuis werkt, appte elke dag: ‘Mamma kom 
naar huis’. Ze zat er middenin met allerlei besprekingen 
over protocollen en het overnemen van kinderen vanuit 
andere ziekenhuizen, zodat daar IC-plekken vrijkwamen 
voor andere patiënten. Maar… het moest wel kunnen: naar 
huis gaan. We stuurden op maandag een email naar de 
ambassade en vertrokken dinsdag 17 maart volgens plan 
naar de B&B van Marianne en Jos, een bevriend Nederlands 
echtpaar, in de streek Alentejo, dichtbij de Spaanse grens, 
in de hoop dat het zou lukken om zoals gepland, op 
donderdag 19 maart de reis te vervolgen.
Op woensdagmiddag stond er een document op de website 
van de ambassade dat we konden printen en waarmee we 
de grens van Spanje over konden. Gelukkig net op tijd…
Voor Frankrijk hadden we al een formulier. De papieren 
hadden we. Een pak van ons hart. We konden naar huis. 
De reis op donderdag 19 maart ging voorspoedig, bij de 
grensovergangen werd goed gekeken, maar alles was in 
orde. In de hotels was men zeer vriendelijk en zorgvuldig. 
Nauwelijks nog gasten en eten moesten we op onze kamer. 
Zaterdagavond 21 maart zaten we om 20.00 uur in Renesse 
het journaal te volgen, vandaag precies vijf weken geleden. 

Gelukkig weer in Nederland. Het thuisfront was blij en 
opgelucht.

Corona 2 Weer thuis
We wisten wel dat de situatie in Nederland ernstige 
vormen had aangenomen met veel overlijdens in met 
name Brabant, maar het is toch anders als je weer in eigen 
land bent. De ‘intelligente lockdown’ was voorlopig ons 
vooruitzicht.
Ineens een lege agenda, alle afspraken gecanceld. Om 
te voorkomen dat ik zou gaan lanterfanten bracht ik 
structuur aan in de week en maakte een plan. Een fris huis 
en balkon met vooral veel plantjes op twee vierkante meter 
was het resultaat. Daarnaast belde ik in de eerste weken 
veel met familie en vrienden, schreef kaarten, spelde de 
krant elke dag en las af en toe in de zon een boek, belde de 
bovenbuurvrouw van 92 wat vaker, pakte een oude hobby 
op en probeerde elke dag zinvol te besteden.

De berichtgeving
Ik vond de berichtgeving verontrustend en spannend en 
was benieuwd hoe het zou aflopen met de opschaling van 
de IC-plekken en of er genoeg personeel beschikbaar zou 
zijn. Het begon een beetje te kriebelen bij me. Zo van: als 
ik jonger geweest zou zijn en nog supergezond, dan had ik 
me aangemeld voor de frontlinie (een soort van Florence 
Nightingale-gevoel). Ineens tot de kwetsbare groep behoren 
klopte wel, gezien mijn medische voorgeschiedenis, maar 
voelde voor ons ook wel een beetje vreemd als actieve 
ouderen. Mijn dochter stelde ons vanuit Londen de vraag 

EEN spANNENDE TERUGREIs EN DAARNA….
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wat we zouden willen als we Corona zouden krijgen: wel 
of niet aan de beademing? We gingen hierover telefonisch 
in gesprek en schreven het op. We volgden het nieuws 
elke dag en waren opgelucht dat niet alle opgeschaalde IC-
bedden nodig waren. Er werd geklapt voor de helden in de 
zorg, kaarsjes gebrand op de balkons voor alle overledenen.

De tragiek voor velen is immens
Wat een tragiek in zo’n korte tijd voor veel van onze 
ouderen en hun families, maar ook jongeren kwamen 
op de IC terecht. Vele verhalen van die ervaringen nu in 
de kranten. Vandaag een revalidatiearts op NPO 1 over de 
gevolgen en de langdurige revalidatie die vaak nodig is 
na de beademing. De vele gesprekken over het virus, waar 
geen medicijn voor is en waar nog een vaccin voor moet 
worden ontwikkeld. De meningen die over elkaar heen 
buitelen over hoe de economie weer op gang moet worden 
gebracht. Hoe lang nog een lockdown, alsmede de discussie 
over de toekomst van onze aarde. Wat betekent dit. Wat 
is nodig om de aarde leefbaar te houden. Is dit niet HET 
MOMENT voor bezinning en doorpakken? Soms duizelt het 
mij even, maar ik hoop van harte dat de goede beslissingen 
worden genomen wetende dat we hiervoor gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn.

Corona 3 Hoe verder
Intussen wordt langzaam gedacht aan een afschalen van 
de beperkingen en het ziet er naar uit dat we vanaf 11 mei 
weer langzaam meer mogen doen. Wat is het risico?
Onze bestuurders staan voor duivelse dilemma‘s in deze 
tijd. Wanneer is er een vaccin? Gaat het virus weer de kop 
opsteken? Hoe moet het verder met de economie?
Veel is nog onzeker. Echter dit is wel een scharniermoment. 

De economie moet weer op gang komen, maar we kunnen 
niet meer op de oude voet verder gaan. De balans van wat 
de lockdown aan maatschappelijk en economische schade 
heeft berokkend moet worden opgemaakt. Maar…. de 
politiek en wij moeten ons echter nu afvragen welk soort 
samenleving, welk soort Europa, welke wereld willen we.
Gelukkig zie ik dat op verschillende fronten economen, 
politici, actiegroepen en individuen pleiten voor een 
bezinning op prioriteiten. Klimaatproblemen kunnen 
niet worden doorgeschoven naar de volgende generatie 
en we kunnen niet doorgaan met het plunderen van de 
bodemschatten.
Het zal nooit meer worden zoals vroeger. Ik ben benieuwd 
bij het ter perse gaan van deze Mare hoe de situatie dan is. 
Voor iedereen: Hou vol en blijf gezond en warme groeten 
en ondanks alles een goede zomer toegewenst.

Ineke Geerdink 25 april 2020

 

Carvoeiro - foto Ineke Geerdink

Op zaterdag 15 februari heeft een groep kinderen in de 
leeftijd van 5 tot en met 14 jaar van zaterdag op zondag in 
de kerk geslapen.
Om 17:00 uur zijn we gestart met het installeren van de 
slaapzaal: allemaal slaapmatjes en slaapzakken in de 
achterzaal. Rond 18:00 uur gingen we patat eten in de 
voorzaal. Naast de kinderen waren ook Bert en Wil, René, 
Justus, Fabian, Annemarie en Jan Steven aanwezig. 

Na het eten hebben we de groep van twaalf kinderen 
verdeeld in drie groepen. Elke groep liep de speurtocht door 
de kerk. Het hoogtepunt hiervan was zeker de kerktoren 
beklimmen en op deze manier de kerkklokken van dichtbij 
bekijken. Na de speurtocht beoordeelde de jury, bestaande 
uit Bert en Wil, de resultaten. De groep van Judith, Thomas, 
Mees en Britt had gewonnen. 
Vervolgens gingen de kinderen het spel Pictionary doen. 
Daarna hebben we de film ‘Het regent gehaktballen -2’ 
bekeken. 
 
Inmiddels was het 21:00 uur en een aantal kinderen ging 
naar bed, voor zover dat lukte met de achtergrondgeluiden. 
De overgebleven kinderen hadden bedacht om verstoppertje 
te spelen in een zeer donkere kerk. Dat ging door tot 23:15 
uur. Toen ging iedereen naar bed en probeerde te slapen. 
Dit was niet geheel succesvol.
De volgende dag werden de eersten om 6:30 uur wakker 
en gingen we nog een keer verstoppertje spelen en daarna 
ontbijten. Het slapen lukte dan niet zo goed, maar wat 
hebben we verder een plezier gehad!

Jan Steven Nottelman

KINDER- KERKENNACHT
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CORONATIJD IN ROSA

Tot en met 12 maart is er heel hard gewerkt in Rosa. 
Alle activiteiten draaiden volop. Daarbij was het 25-jarig 
jubileum van Rosa in volle voorbereiding.
Er was een mooi programma gemaakt met ontroerende 
bijdragen. We hadden er zin in…

Na de persconferentie van 12 maart hebben we meteen het 
feest afgelast. De dag erna besloten we dat alle activiteiten 
van Rosa zouden stoppen.
Eigenlijk stemden alle vrouwen in met dit besluit. De 
ernst van de situatie was doorgedrongen. Veel van de Rosa-
vrouwen vallen in de groep ‘kwetsbare’ mensen die extra 
risico lopen.
De eerste dagen ging er veel tijd zitten in iedereen af bellen 
en nagaan of iedereen de boodschap begrepen had. Er is 
een app-groep voor gastvrouwen die dat willen. Daarnaast 
is er een groepsapp voor het koor Grenzeloos en de activiteit 
Bewegen op muziek. De leesclub houdt via de mail contact 
met elkaar. De collage-club onderhoudt zelf de contacten 
met de deelnemende vrouwen. Dat geldt ook voor de 
Somalische groep en de Pakistaanse en Afghaanse groep.
Onderling zijn er veel verbindingen met vrouwen.

Hoe kunnen we naar elkaar om blijven zien? Hoe 
kunnen we de ontmoeting en verbinding in deze 
periode warm houden en stimuleren?
Het bellen, mailen en appen van de vrouwen om de 
activiteiten af te zeggen luidden tegelijk een nieuwe 
manier van contact en communiceren in. Juist in de eerste 
week van het thuisblijven viel de datum van het 25-jarig 
jubileum. ‘s Morgens vroeg feliciteerde ik de vrouwen via 
de gastvrouwen-app. Er kwamen zoveel lieve en hartelijke 
reacties waaronder een video met feestelijke dans en 
muziek uit Iran. Op dat moment voel je je met elkaar 
verbonden. Ieder op haar eigen plekje.

Hoe gaat het met de vrouwen?
De meeste vrouwen passen zich heel goed aan. Ze weten 
als geen ander hoe om te gaan met niet zelfgekozen 
veranderingen. Er wordt veel opgeruimd in kasten en 
papieren. Er wordt schoongemaakt. Lezen en bidden helpt 
vrouwen om rust en vertrouwen te ervaren.Voor een ander 
helpt humor of gedichten.
Wat erg indrukwekkend is, is dat er veel naar elkaar 
omgezien wordt. Er blijken veel netwerkjes te zijn en 
vrouwen voelen aan: Ik bel eens even die op of die. Vrouwen 
die veel contacten hebben helpen mee aan vertalingen 
van alle maatregelen om het Coronavirus niet verder te 
verspreiden. Ieder pakt haar eigen deel op waar ze zich 
verantwoordelijk voor voelt en wat zij aan kan.
Vrouwen ontdekken nieuwe plekken in hun omgeving bij 
hun wandeling. Een ander probeert een nieuwe hobby uit. 
Via internet spoorde iemand haar klasgenoten van veertig 
jaar geleden op.
Veel verdriet is er bij vrouwen die hun kinderen niet meer 
mogen zien die in een instelling wonen. Of een ouder die in 

een verpleeghuis woont. Er is 
ook ziekte en overlijden. Door 
de Corona is een begrafenis 
moeilijk bij te wonen en 
daardoor het rouwen lastig en 
pijnlijk. Onderling wordt van 
harte meegeleefd.
Een paar vrouwen hebben het 
zwaar. Vrouwen die al in een 
lastige positie zaten en het 
nu nog moeilijker hebben. Ze 
doen hun best. Ze worden niet 
vergeten maar toch…

Wat houdt de vrouwen
op de been?
Een dagritme helpt. Elke dag een frisse neus halen. Dat 
kan ook op het balkon. Bidden en het geloof. De lente en 
de ontluikende natuur versterkt het idee dat het leven door 
gaat. Het is een teken van hoop. Contact met vriendinnen 
en familie is nog belangrijker geworden. Humor, lezen en 
muziek zijn belangrijk.

Wat betekent de verandering voor mij?
De invulling van mijn werk is behoorlijk veranderd. Geen 
drukke tijden in BMVier. Van alles en nog wat wat geregeld 
moet worden. Verbinden en ontmoeten.
De hoofdzaak nu is het contact met de vrouwen. Door het 
bellen ontstaat er een ander contact. Het is intensief en 
levert ook verdieping op. Ik hoor van de vrouwen met wie ze 
contact hebben en dat ook onderhouden. Naast het bellen 
gebruik ik ook veel de Whatsapp en met anderen mail ik 
juist weer. Door taalproblemen probeer ik via via contact te 
houden of spreek een boodschap in. Er is een vrouw die het 
erg moeilijk heeft en waarbij het bellen niet goed werkt. Bij 
haar stop ik een kaartje in de bus om haar te laten weten 
dat ze niet vergeten wordt.
Mijn nieuwe aanbod is een afspraak op een bankje te maken 
en de anderhalve meter afstand aan te houden. We kunnen 
elkaar dan toch even zien en dat praat anders.
Ik doe nu bankzaken of ben ik een bankwerker geworden?

Elke week ga ik minstens één keer naar BMVier. Het gebouw 
is leeg en steeds verbaas ik me er over. 
Dan ga ik achter mijn bureau zitten maar de telefoon is 
uitgevallen en internet werkt niet (inmiddels opgelost). 
Zonder mensen heb ik hier niets te zoeken. Ik veeg de straat 
schoon want voor de deur is een hangplek ontstaan. Ik kijk 
of alles goed en in orde is binnen. Dan maak ik nog een foto 
van de magnoliaboom in bloei om door te sturen naar alle 
vrouwen. De natuur gaat door en er komen andere tijden.

Arja Poot

COLUMN  
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Misschien heeft u op de televisie gezien dat Ecuador zwaar 
getroffen is door het Coronavirus. Dit heeft ook grote 
gevolgen voor het leven van Els van der Linden en haar 
gezin. De ouders van Els waren in Ecuador toen het land op 
slot ging, achteraf blijkt dat zij in het laatste vliegtuig naar 
Guayaquil zaten. Zij zorgen nu voor de kinderen terwijl 
Els en Gonzalo met al hun energie zich inzetten voor de 
wijkbewoners en de zieken. Els in haar eigen kliniek in de 
wijk ‘El Barrio Horizontes del Fortin’ en Gonzalo in het 
centrum van het ministerie. Zij maken zich zorgen over de 
patiënten én hun gezin. Op een filmpje op facebook vertelt 
Els hoe zij elke dag wanneer ze thuiskomt zich baadt, 
haar kleren achterlaat, haar tanden poetst voordat ze haar 
kinderen en ouders begroet. Ze is bang dat ze haar ouders 
kan besmetten.

Guayaquil is het epicentrum van de Corona-uitbraak in 
Ecuador. Het is een havenstad en door handel en migratie 
zijn er veel contacten met de rest van de wereld. Daarnaast 
was er in het begin te weinig informatie en leken mensen 
het virus niet serieus genoeg te nemen, met als gevolg zo’n 
600, maar volgens de burgemeester van Guayaquil mogelijk 
al meer dan 8000 doden.
De zorg stortte begin april in. Veel artsen hebben hun werk 
gestaakt en het is meer dan druk in de kliniek van Els. Zo 
druk dat er een maximum van 20 patiënten per dag is 
ingesteld. Els behandelt hen in beschermende kleding (het 
is meer dan 30 graden, dus dat valt niet mee).
Els vertelt dat de mensen die zij ziet niet meer 
doorgestuurd worden naar het ziekenhuis. Ze zijn te arm 
en komen waarschijnlijk niet terecht in een ziekenhuis, 
ze worden daar niet meer aangenomen wanneer ze een 
onderliggende ziekte hebben. Maar ook andere patiënten 
die het ziekenhuis nodig hebben (Els vertelt over een 
keizersnee) kunnen niet in het ziekenhuis terecht.

Nu, aan het eind van de maand, gloort er weer wat licht, 
net als bij ons. Bewoners in de wijk hopen dat de lockdown 
iets soepeler zal worden. Want mensen mogen niet de 
straat op en kunnen daarom niet hun kost verdienen.
De stichting La Sonrisa Naranja is met giften van vrienden 
en donoren daarom voedselpakketten gaan uitdelen. 
Ze kunnen natuurlijk niet alle 1700 mensen helpen. 
Daarom vragen ze mensen in de wijk die ze al heel lang 
kennen en vertrouwen, wie nog wel een inkomen hebben 
en wie niet. En dan horen ze: ‘Die mensen niet, want die 
man werkt nog en heeft nog wel een beetje inkomen, maar 
die mensen daarnaast die hebben echt helemaal niks meer 
dus die wel.’ 

Omdat we als kerk een sterke band hebben met La Sonrisa 
Naranja, bij haar laatste bezoek in 2018 heeft Els in de 
Bergsingelkerk over haar werk verteld, willen we kijken 
of we hen kunnen helpen. De eerste nood is nu het vullen 
van de voedselpakketten. De diaconie wil kijken of er ook 
structureel geholpen kan worden. Daarom hier een oproep 
een bijdrage te leveren op IBAN NL53 TRIO 0784 83 7724 van 
La Sonrisa Naranja in Rotterdam o.v.v. voedselpakketten

LA sONRIsA NARANJA

 

‘Ik heb vannacht weinig geslapen’, laat Benny 
(gefingeerde naam) me weten. Zijn buurman boven 
hem snurkte luidruchtig en de oudere man op sandalen 
naast hem verspreidde een scherpe zweetgeur die zijn 
luchtwegen prikkelde. Nee, het is geen pretje bij de 
opvang. Ruim zes maanden wacht Benny al op een 
eigen woonplek, maar zo makkelijk gaat dat niet door 
krapte op de huizenmarkt. Noodgedwongen zit hij nu 
dag en nacht in de opvang tussen drugsverslaafden. 
Volgens hem wordt er veel gedeald. 

Benny maakt zich zorgen over de situatie in de opvang. 
Gisteren verdween er iemand die boven hem in het 
stapelbed sliep. Hij was ziek en had koorts. Niemand 
weet of hij Corona had. De angst voor een virusuitbraak 
is groot onder de bezoekers. Mensen zwerven overdag 
door de stad en zitten ‘s avonds dicht op elkaar in 
de opvang. Ze slapen hutje bij mutje in stapelbedden 

op zaal en maken met tientallen mensen gebruik van 
dezelfde sanitaire ruimte. Om de anderhalvemeter-
samenleving lijkt niemand zich hier druk te maken. 
Ik heb diep respect voor de manier waarop Benny zich 
er doorheen slaat. Voor mij is hij een held. Telkens als 
ik hem bel of app zegt hij: ‘Ik doe mijn best’.
We doen in het Oude Noorden allemaal ons stinkende 
best. Niet alleen de wijkbewoners, maar ook het 
wijkteam, de wijkraad, kerken, moskeeën, scholen, 
winkeliers, Voedselbank, Rotary, SOL, fondsen en 
zoveel andere organisaties in de wijk. Als Goud van 
Noord werken we nóg meer dan anders samen met 
iedereen. Onze huiskamer aan de Zwaanshals is 
tijdelijk gesloten, maar we zitten geen moment stil. 
Nieuwe contacten worden gelegd, samenwerking 
groeit, sámen doen we onze uiterste best voor de 
mensen in de wijk. Ik zie om me heen dat daar vaak 
gelovig vertrouwen achter schuilgaat. Niet voor 
niets zegt de Antilliaanse Benny, evenals veel andere 
Antillianen, zo mooi: ‘Ik doe mijn best - God de rest’. 

Bram Robbertsen, buurtpastor Goud van Noord

OUDE WIJKEN pAsTORAAT

IK DOE MIJN BEST - GOD DE REST
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Deze foto van biddend ambulancepersoneel illustreert de nauwe samenwerking 

tussen joodse en Palestijnse Israëli’s in de gezondheidszorg. © Magen David Adom

Elke donderdag wordt in Jeruzalem op het kantoor van 
Sabeel een gebedsdienst gehouden. Twee gebeden vandaar 
met het onderwerp: Lord, hear our prayer

Deze week hield de Kumi Now-beweging zich vooral 
bezig met het werk van het  Department of Service to 
Palestinian Refugees (DSPR). Dit is een oecumenische 
groep die wordt aangestuurd door de Middle East Council 
of Churches die oorspronkelijk in 1948 werd opgericht  als 
reactie op de Nakba. De DSPR richt zich op de chronische 
werkeloosheid waaronder Palestijnse jongeren lijden in 

het bijzonder de mensen uit 
de vluchtelingenkampen. Dit 
is een gevolg van discriminatie 
en economische achterstelling. 
De DSPR biedt vaktrainingen 
en leningen aan voor startups 
om jonge mensen te versterken 
en hen in staat te stellen een 
inkomen te verdienen.
Eeuwige, wij proberen U te dienen 
met het werk van onze handen en 
toch worden veel jonge mensen in 
armoede geboren en wordt hun de 
waardigheid van werk ontnomen. 
Dank, Eeuwige, voor het werk van 
DSPR die de jongeren ondersteunt 
door trainingen op vakgebied en 
ondersteuning. God… hoor ons 
gebed.

In Israël werken veel Israëlische Arabieren in de voorste 
linies van het gevecht tegen Covid-19. Zij vormen een 
vijfde deel van de bevolking in Israël en zijn zeer ruim 
vertegenwoordigd in de medische sector met de helft van 
de apothekers van het land, een kwart van alle verpleegsters 
en krap een vijfde deel van alle dokters. Israël is afhankelijk 
van hun zorg in deze moeilijke tijd, in het bijzonder bij het 
behandelen van de virusuitbraak onder de ultra-orthodoxe 
Joodse gemeenschap.
Eeuwige, wij danken U voor  de belangeloze professionaliteit van 
de medische staf die met levensgevaar het risico loopt besmet te 
worden met het Covid-19 virus bij het behandelen van de lijders 
daaraan van welk ras of godsdienst dan ook. Heer, in uw genade, 
hoor ons gebed.

WAVE OF PRAYER 23 APRIL 2020

In Mare van januari jl. heeft een artikel gestaan over het 
weeshuis Safe Future Children in Lokomasama te Sierra 
Leone.
In dit artikel werden de ervaringen van Henk Willemse 
en Irene Versteegh beschreven die in december 2019 een 
bezoek brachten aan het weeshuis.

Voorafgaande aan dit bezoek is via onze kerk door middel 
van het busjesproject en de werelddiaconaatscollecte geld 
opgehaald voor het weeshuis.
De Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen die dit 
tehuis ondersteunt heeft onlangs een mail gestuurd aan 
de donateurs en lezers van haar nieuwsbrieven dat de 
stichting opgeheven wordt en niet langer het weeshuis zal 
ondersteunen.
Ondanks de ervaringen die zijn opgedaan in Lokomasama 
heeft de stichting hier unaniem voor gekozen. Dit is geen 
gemakkelijk besluit geweest. Hoewel er herhaalde pogingen 
van het bestuur gedaan zijn om tot een goede afstemming 
met de directrice mevrouw Haja Koroma te komen bleef 
er onduidelijkheid over de gevolgde werkwijze en over de 

besteding van de giften van de donateurs. Tevens bleek 
mevrouw Haja Koroma een ander toekomstbeeld van het 
weeshuis voor ogen te hebben dan de stichting. Een nieuw 
weeshuis bouwen lag niet binnen het financiële plaatje van 
het fonds en de stichting was ook de mening toegedaan 
dat het afbouwen van het weeshuis een betere optie was. 
Onze ideeën waren: kinderen tot aan hun volwassenheid 
ondersteunen om met voldoende basis verder te kunnen 
in het leven. Misschien nog helpen met vervolgopleidingen 
naar gelang er financiële support gevonden zou worden. Er 
zouden geen nieuwe kinderen worden opgenomen. Binnen 
een jaar of tien zou dan het weeshuis kunnen ophouden te 
bestaan en gezien de leeftijd van de bestuursleden zou dit 
ook haalbaar zijn. 
Wij willen benadrukken dat 65 kinderen jarenlang mede 
door de giften te eten hadden en naar school hebben 
kunnen gaan.
Langs deze weg wil de Stichting haar donateurs nogmaals 
bedanken voor hun medeleven en giften.

Met vriendelijke groet, 
Namens de stichting, Irene Versteegh en Henk Willemse 

sTOpZETTING pROJECT WEEsHUIs IN sIERRA LEONE
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Met het definitieve besluit te stoppen met de inzet 
voor de stichting heb ik lang geworsteld en het speelt 
nog steeds door mijn hoofd. Neem ik met de andere 
bestuurs leden het goede besluit?
Een artikel in Trouw van de filosofe Alicja Gescinska 
heeft me daarbij geholpen. Het gaat over waarheid en 
waarachtigheid.

WAARHEID
Wat waar of de waarheid is kan niet altijd voor 
iedereen hetzelfde zijn heb ik ervaren. Wij leven in 
welvaart en denken die ook verdiend te hebben. We 
werken hard met onze calvinistische achtergrond. 
We hebben goede opleidingen genoten en daardoor 
betere kansen. Mensen in armere landen ontberen dit 
veelal. De cultuur is ook anders, deels komt dit voort 
door een warmer klimaat, deels ook door verstoring in 
de ontwikkeling door het eeuwenlange misbruik van 
mensen: het worden verkocht als arbeidskrachten, de 
slavernij en de hedendaagse grondstoffenwinning, 
die niet voldoende ten goede komt aan het eigen 
land. Hierdoor werd en wordt er onvoldoende aan 
structurele verbeteringen gewerkt. Wij westerlingen 
werken daar aan mee, houden de ongelijkheid, de 
oneerlijkheid in stand. In de westerse wereld is er de 
individualistische samenleving. Je moet je eigen broek 
op kunnen houden en je wordt geholpen wanneer 
je ziek of oud bent met de sociale voorzieningen. In 
arme landen is er de collectieve sfeer, er is veel meer 
sociale betrokkenheid, ook gevoed door de noodzaak 
dat er geen sociale wetten zijn en men dus moet 
zorgen voor elkaar, vooral in familieverband. Ook zijn 
mensen onvoldoende in staat meer te doen dan alleen 
te voorzien in eigen behoeften.
Beide maatschappijen kennen ook de negatieve kanten 
van hun systemen: je moet het zelf maar oplossen 
(westers) of de druk elkaar te moeten ondersteunen 
en daarmee je eigen dromen opzij te moeten zetten 
(ontwikkelingslanden). In hoeverre prevaleert het 
individu boven het leven met elkaar? Moet ik voor 
mijn broeder en zuster zorgen?
Door de grote verschillen voel ik de 
verantwoordelijkheid meer te moeten doen voor de 
kansarmere. En als het dan over (wees)kinderen gaat 
is er al zeker dit gevoel.
Maar dan is er ook nog eens de andere kant van 
het omgaan met elkaar: ben je te vertrouwen, is 
er waardering naar elkaar? Dat omgaan komt tot 
uitdrukking in het woord waarachtigheid.

WAARACHTIGHEID
Waarachtigheid of eerlijkheid, openheid, 
openhartigheid, oprechtheid heeft van doen met 
de intentie, de bedoeling van de persoon. Heeft de 
persoon een eerlijke bedoeling? Een leugen kan 
soms geaccepteerd worden. Bijvoorbeeld iemand 
helpen uit handen te houden van een persoon met 
slechte bedoelingen (oorlogstijd). Een leugen met 
de bedoeling te misleiden is afkeurenswaardig. Het 

gaat dus om de intentie het ware/het waardevolle te 
steunen.
Maar wat te doen wanneer je onvoldoende op de 
hoogte wordt gebracht van het echte reilen en 
zeilen van een project in een armer land? Wanneer 
beslissingen over hoe om te gaan met kinderen en 
personeel niet worden gedeeld. Wanneer je over de 
inzet van middelen voor bijvoorbeeld onderhoud en 
nieuwe investeringen niet wordt meegenomen? Je om 
je inzet om meer donateurs te verwerven niet wordt 
gewaardeerd? Er gewoon geclaimd wordt dat jij als 
rijkere maar gewoon moet klaar staan voor de armere? 
Dan raak ik ongemotiveerd, dat voelt niet eerlijk.
En dan denk ik weer: ik moet er boven staan, ik moet 
niet persé mijn eigen ego gestreeld voelen. Ik heb het 
zelf zo goed. Ik mag dankbaar zijn in dit stukje van 
de wereld te leven. En zo word ik maar heen en weer 
geslingerd.
Zo wordt je op je schuldgevoel aangesproken en op 
je christenzijn. Doe ik het dan toch niet goed? Jezus 
offerde zich op, moet ik ook hem daarin volgen, mij 
helemaal wegcijferen?
Wat is nu de manier van handelen? Mag de ander mij 
zo benaderen dat ik altijd maar klaar moet staan? 
Moet deze geen begrip hebben voor mijn motieven 

WAARHEID EN WAARACHTIGHEID
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Mutaties
Overleden
13-04-20
F.L. van Eersel V bel 05-03-1926 Weteringstraat 225 3061 PN

Verhuisd
C. van Krimpen M bel 17-08-1939 van: Teilingerstraat 25a 3032 AP
    naar: Rodenrijsestraat 93c 3037 NE

Vertrokken 
G.A. Roukens M dpl 19-06-1991 Essenburgstraat 35b 3022 MC

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 BUURTKERK OUDE WEsTEN
Voorlopig zijn er alleen online-diensten van de Buurtkerk. Ze zijn voorlopig gepland tot en met 

5 juli. Wanneer Katinka voorgaat in BMVier luisteren we mee via kerkomroep.nl, de andere 

diensten gaan via de groepsapp en worden na afloop op de website geplaatst waar ze enkele 

weken blijven staan.

17 mei  10.00 uur meeluisteren bij de dienst in BMVier

24 mei  11.30 uur  Akke Gerritsen

31 mei  11.30 uur Katinka Broos  Pinksteren

7 juni  10.00 uur meeluisteren bij de dienst in BMVier

14 juni  11.30 uur Jan Prij

21 juni  11.30 uur Katinka Broos

28 juni  11.30 uur Bart Starreveld

5 juli  11.30 uur  Katinka Broos

VIERINGEN WIJKpAsTORAAT ROTTERDAM WEsT IN BMVIER
Er zijn voorlopig geen vieringen van het wijkpastoraat in BMVier.

V
ie

ri
n
g
e
n

te willen helpen, moet die ander ook niet uit 
bescheidenheid handelen? Moet er niet geprobeerd 
worden mij te bereiken, mij enthousiast te houden? 
En dan weer denken: Het zou kunnen zijn dat diegene 
uit onmacht handelt, de opdracht zo zwaar vindt dat 
er alleen maar oog is voor de zaak en niet voor de 
hulpverlener.
Maar er was nog meer. Er is geprobeerd de persoon in 
kwestie perspectief te bieden toen er sprake van was 
dat die er zelf aan onderdoor zou gaan. Geholpen is in 
privéomstandigheden en om de goede zaak te helpen. 
Het gaat er toch om om elkaar te helpen, te begrijpen 
waar de knelpunten liggen? Dit lijkt allemaal niet 
te zijn ingezien. Moeten we dan toch de verbinding 
blijven zoeken? 

Ik hoop nu met het afgeven van het signaal te stoppen 
dat er inzicht gaat komen dat de ander meegenomen 
moet worden om hem/haar enthousiast te krijgen/
te motiveren. De kinderen hebben gelukkig familie. 
Er zal nog in armoede worden verder geleefd. Maar 
werken zonder inzicht en machtsmisbruik uitoefenen 
is niet dat wat ik kan supporten. 
We zoeken het wederzijds respect, het serieus 
genomen worden, zo mogelijk gewaardeerd te 
worden en daarmee de eerlijke houding te ervaren: 
de waarachtigheid, de waarde achten.
Dat geeft glans: zien dat we elkaar nodig hebben, 
elkaar zien. De liefde, ook vanuit het geloof, te 
bewerkstelligen.

Henk Willemse

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 

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

onderdeel van verantwoordelijk handelen’. Van wie zijn deze zinnen?
Nelson Mandela
2.  Wat doe je wanneer al je pepermuntjes en ademverfrissers op zijn en je hebt toch een nare 

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

verpakkingsmateriaal helpt om dit tegen te gaan?
Leg een paar aluminium schaaltjes op de randen of rugleuning van de bank
5.  Hoe heet de bekende roman van de Engelse schrijver Daniel Defoe? Het is een fictieve 

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

de christelijke traditie?
De Tabor – Petrus, Johannes en Jacobus
7.  ‘Heer het is uw kerk. Ik ga slapen’. Welke hoogwaardigheidsbekleder heeft dit gezegd?
Paus Johannes XXIII
8.  Wie is de schrijver van het boek: Lente in de kerk?
Ds René van Loon
9.  Ooit was er tachtig jaar lang oorlog in Nederland. Die oorlog draaide om verschillen in het 

geloof. Wanneer begon deze oorlog?
In 1568. Hij eindigde in 1648 (met een tussenliggende vrede van 1609-1621)
10.  CRYPTO: Preek met een hoop verstand.
Bergrede

Dit zijn de vragen van de nieuwe puzzel:
1.  Weet u welke Noorse schilder Vincent van Gogh en Paul Gauguin in Parijs heeft ontmoet?
2.  Wie schilderde (29 september 1571 – 18 juli 1610) ‘De ongelovige Tomas/Thomas’?
3a.  ‘La vita senza musica sarebbe un errore’. (Leven zonder muziek zou een vergissing zijn). Wie 

heeft dit geschreven?
3b.  ‘Be the change you wish to see in the world’. (Wees de verandering die je in de wereld wilt 

zien). Welke persoon wordt hier bedoeld?
4.  Van wie zijn deze woorden: ‘Ik houd niet van conventie, ik houd niet van conventioneel, ik 

houd niet van protocol, dat is gewoon mijn natuurlijke vijand’.
5.  Er is een overzicht van de zwaarste (kerk)klokken in Nederland in de Grote Kerk van 

Dordrecht, de Eusebiuskerk te Arnhem en de Oude Kerk in Delft. Noem de namen van deze 
klokken.

6.  Neil Armstrong (5 augustus 1930 – 25 augustus 2012) was een Amerikaanse astronaut. Hij 
was de eerste mens die in 1969 (linker)voet op het maanoppervlak zette. Wat waren de 
eerste woorden die hij uitsprak en die wereldwijd te horen waren?

7.  Christiaan Frederik van Abcoude schreef in de periode 1905-1936 acht delen over het 
ondeugende schoenmakerszoontje Pietje Bell. Belangrijke figuren in de boeken zijn de 
gierige drogist en die akelige tante. Wat zijn hun namen?

8.  Wie was de eerste Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury (tijdens het bewind van de 
Engelse koningen Hendrik VIII en Eduard VI)?

9.  Er zijn van die vragen die steeds opnieuw worden gesteld. Daarvan is deze er een:
  Stonden de toren en de kerk in Zierikzee tegen elkaar? En wat is de naam van deze 

voormalige kerk?
10.  De grootste warme woestijn ter wereld is zo groot als de Verenigde Staten of China. Wat is 

de naam van deze woestijn?

Veel succes allemaal en heb je vragen bel 010-4653252 of mail hnamen@upcmail.nl
Bert van Namen
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21 mei – kleur: wit   Hemelvaartsdag

 BSK  nog onbekend

24 mei – kleur: wit

 BMVier  ds K.W. Broos

31 mei – kleur: rood   Pinksteren

 BSK  nog onbekend

07 juni – kleur: wit

 BMVier  ds K.W. Broos

14 juni – kleur: groen

 BSK  dhr J. Prij

21 juni – kleur: groen

 BMVier  dhr P.H. de Vries

28 juni – kleur: groen

 BSK  nog onbekend

05 juli – kleur: groen

 BMVier  ds K.W. Broos

12 juli – kleur: groen

 BSK  ds A. Peper - Kuchler

19 juli – kleur: groen

 BMVier  ds H. IJzerman

26 juli – kleur: groen

 BSK  nog onbekend

02 augustus – kleur: groen

 BMVier  ds K.W. Broos
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