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IN TIJDEN VAN CORONA

JULI

De afgelopen maanden zijn vreemde en moeilijke tijden geweest. Ik praat in de verleden tijd,
maar soms houd ik mijn hart vast als ik zie dat in een aantal landen de corona-maatregelen
weer aangescherpt moeten worden. Ik hoop maar dat we hier voorzichtig blijven met elkaar.
Op 1 maart werd Geke Westera bevestigd als ouderling. Er waren veel mensen in de
Bergsingelkerk en we vierden het Avondmaal. Toen waren er al signalen dat het virus
gevaarlijk en zeer besmettelijk was. In overleg met de artsen in onze kerk besloten we het
Avondmaal wel te vieren, maar daarbij kleine bekertjes te gebruiken. Na de dienst was het wat
ongemakkelijk, mensen wilden Geke feliciteren; sommigen waren heel voorzichtig, anderen
gaven een hand. Dat kan ik mij nu al bijna niet meer voorstellen.
Veertien dagen later waren er geen diensten meer in onze kerken. Gelukkig werden er snel
initiatieven genomen en konden we meeluisteren via kerkomroep.nl. Eerlijk gezegd had
ik daar niet zoveel fiducie in, normaliter luisteren er nog geen tien mensen op die manier
naar de dienst. Maar toen na de eerste keer bleek dat er bijna honderd mensen naar Aad in
de Bergsingelkerk hadden geluisterd, besloten we er mee door te gaan. De ene week in de
Bergsingelkerk met Aad als voorganger, de andere week in BMVier waarbij ik voor mocht gaan.
Bij die diensten sloten ook de mensen van de Buurtkerk Oude Westen aan.
Later vroegen mensen of we weer gastvoorgangers wilden uitnodigen. Marijke Enzlin heeft als
preekvoorziener veel werk gehad aan de roosters die steeds weer herzien werden!
Ik herinner mij dat ook ik niet zo precies wist wat er nu wel en niet kon. We hadden een
moderamenvergadering gepland in maart. Gerard Jansen gaf aan dat samenkomen niet
verstandig was en ik begreep dat hij als arts extra voorzichtig
moest zijn. Maar Gerard vond dat het voor niemand verstandig
was om naar de kerk te komen. Het moderamen besloot dat de
adviezen van de artsen leidend waren, zij zijn deskundig en zo
voorkomen we een heleboel discussie.
Zo begonnen de online-vergaderingen via zoom. Elke week
kwam het moderamen zo bijeen, om over de dagelijkse gang
van zaken te praten: gaat het goed, is iedereen voorzichtig,
hoe houden we contact, moeten er zaken geregeld worden,
enzovoort.

Ik merkte bij mijzelf een onrust: dit zou wel eens
lang kunnen gaan duren. Veel mensen krijgen de
zondagsbrieven en nu ook de liturgieën per mail. Aad
besloot al snel om ‘Even bijpraten….’ op te nemen in
de zondagsbrief, een verhaaltje waardoor mensen
weten wat er gebeurt, hoe het gaat. Maar de mensen
die geen mail hebben of die niet opgenomen waren in
het adressenbestand van de zondagsbrief blijven nu
heel lang verstoken van informatie en contact. Mijn
pogingen om deze adressen te verzamelen lukten niet,
dat was jammer. Uiteindelijk deed ik elke zaterdag bij
zes mensen een enveloppe in de brievenbus met de
zondagsbrief en de liturgie.
In het moderamen dachten we na over onderling
contact en Fabian Vormeer bedacht het plan om met
Pasen iedereen een kaart te sturen. Dat hebben we met
Pinksteren herhaald en gezien de vele reacties werd dat
op prijs gesteld. Ook merkte ik dat er veel onderling
contact was, dat doet mijn pastorale hart goed.
Gemeente-zijn doe je immers samen en ik heb geleerd
dat onderling pastoraat hierbij essentieel is.
Toch maakte en maak ik mij zorgen of we samen wel
iedereen bereiken. Tijdens mijn ‘rondgang’ merkte ik
dat ik mij ook niet altijd richtte op de juiste mensen.
Ik ontdekte dat mensen die veel alleen zijn goed
opgewassen waren tegen de beperkingen van de
lockdown. Het zijn juist de mensen die heel actief
zijn, elke dag op pad waren, maar die nu opeens thuis
kwamen te zitten, die het moeilijk hadden.
Toen Aad in het ziekenhuis kwam te liggen viel een
belangrijke schakel weg. Aad is in deze tijd een maatje
geworden met wie ik veel kan delen en bespreken. Ik
miste hem en ben blij dat ik hem nu weer kan bezoeken
en hem kan horen praten en lachen. Maar ook maakte
ik mij zorgen om de kerkgangers van de Bergsingelkerk.

Het ouderenwerk is goed geregeld door Annemarie
en de bezoekers. In BMVier kennen de mensen elkaar
en waren er onderlinge contacten; er werden kaartjes
gestuurd en gebeld. Maar ik heb het idee dat er een
grote ‘witte vlek’ is in de Bergsingelkerk. Maar mijn
oproep in de zondagsbrief kreeg geen respons, dus ik
neem aan dat jullie elkaar weten te vinden.
Langzamerhand kan er weer meer. Zo kon ik
bijvoorbeeld na vier maanden mijn ouders weer zien
op de verjaardag van mijn moeder. Het kerkelijk leven
komt ook weer een beetje op gang. Als ik dit schrijf, 5
juli, is er vanmorgen een dienst in BMVier geweest waar
bijna weer evenveel mensen waren als vroeger. BMVier
is klein, met een laag plafond, dus zingen zit er nog een
hele tijd niet in (‘totdat we een prikje hebben gehad’
zegt mijn collega Iet Buijser dan…) maar we proberen
creatief te zijn.
In de afgelopen tijd bedacht ik steeds vaker dat ik niet
moet verlangen naar hoe het was. Dat is alleen maar
frustrerend. Misschien is het goed om met elkaar te
praten hoe het kan, wat er allemaal wel mogelijk is. In
de vieringen, maar ook buiten de diensten om. Ik ben
bezig met een Vormings- en Toerustingsprogramma.
Misschien heb je ideeën voor kleine groepen? Met
een paar mensen een gespreksgroepje over de dingen
van de dag, of over de tekst van komende week, of….
misschien wil je dat helemaal niet, maar wil je wel
graag bezoek of met iemand een eindje wandelen, of
vind je het leuk om elke week weer naar iemand anders
een kaartje te sturen? Laat het me maar weten.
Ik heb besloten mijn innerlijke onrust tot bedaren te
brengen en na mijn vakantie met frisse energie en kalm
gemoed dit mooie werk te hervatten.
Katinka Broos

VAN DE REDACTIE

Er is een tijd voor liefde en voor haat,
voor samen sterk zijn en voor samen schuilen.
Voor alles is een tijd die komt en gaat.
Voor ons allen veel sterkte, liefde en gezondheid,
thuis en in de kerk (waar gelukkig steeds meer mag).
Het lijkt wel veel langer geleden dan twee maanden
toen Mare nummer drie in mei uitkwam. Door het vele
thuiszitten lijken de dagen veel langer en zijn in ieder geval
veel saaier.
We hebben er weer een mooi kerkblad van gemaakt en
hopen dat iedereen het met plezier leest.
Marian Luijkenaar Francken

TIJD VAN LEVEN.
Er is een tijd van vloek (Corona) en een tijd van zegen,
een tijd van droogte en een tijd van regen.
Dagen van oogsten, tijden van nood (bij ziekte, bij
eenzaamheid en nog zoveel meer)
Tijd van liefde, nacht van waken,
uur van de waarheid, dag om iets van te maken,
toekomst die wel zal komen,
daarvan mogen wij blijven dromen.
Er is een tijd voor lachen en voor huilen.

TAAKGROEP INTERN

gehouden. Als hij tijdens een kerkdienst als lector
bijbelteksten voorlas, met een perfecte dictie, straalde
hij overtuiging en zekerheid uit. Hij was een belangrijk
deel van onze protestantse geloofsbeleving. Hij was
meestal de vriendelijkheid zelve, maar kon ook fel
van zich afbijten. Het kerkgebouw ging hem zeer ter
harte. Hij liet als voorzitter van de orgelcommissie het
fraaie Van Leeuwenorgel uit de Statensingelkerk - toen
dat gebouw gesloopt werd - naar de Bergsingelkerk
overbrengen. Het monumentale doopvont en de

UIT DE GEMEENTE
In memoriam
Op 2 april 2020 overleed Johan Okkema. Hij werd 81
jaar oud en behoorde tot die generatie mannenbroeders
die alle veranderingen na de oorlog heeft meegemaakt
(en moest verwerken!). Hij heeft altijd zijn rug recht
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katheder met zijn bronzen adelaar uit de voormalige
Nieuwe Zuiderkerk wist hij uit handen van opkopers te
houden. Deze topstukken kan men nu nog bewonderen
op het podium van de Bergsingelkerk, herinneringen
aan de bloeitijd van de Gereformeerde Kerk. Hij kwam
in actie toen deze kerk in de negentiger jaren gesloopt
dreigde te worden. Johan Okkema kan zeker als één van
de belangrijkste redders van de Bergsingelkerk worden
beschouwd.
Naast zijn talloze andere activiteiten was hij vele jaren
lid van de kerkenraad en zo iets vereist een meer dan
gemiddeld incasseringsvermogen. Niet voor niets werd
hij enkele jaren geleden benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.
Vorig jaar vertrok Johan met zijn partner André Kool
naar Wolphaartsdijk in Zeeland, waar ze liefdevol
werden opgenomen in de plaatselijke dorps- en
kerkgemeenschap.
Johan overleed in Coronatijd, overigens niet aan het
virus. Er was geen mogelijkheid om hem grootschalig
te herdenken.
Een uitgebreid overzicht van Johan’s activiteiten
rond de Bergsingelkerk staat op onze website www.
Bergsingelkerk-BMVier.nl
Chris van Krimpen

Na het overlijden van zijn vrouw had hij het moeilijk,
maar met hulp van thuiszorg redde hij het toch alleen.
Bovendien had hij zijn kinderen en zijn dochter is
huisarts, dus hij was in goede handen. Al werd hij
minder mobiel, hij bleef overal in geïnteresseerd, volgde
het nieuws en las de krant.
Hij was er trots op dat hij vorig jaar (op 8 juni 2019) zijn
negentigste verjaardag kon vieren. Hij had er wel moeite
mee dat er minder mensen van zijn leeftijd meer waren.
Hij heeft het altijd fijn gevonden dat ik kwam. Het is
jammer dat meneer Boere in zo’n vreemde Coronatijd
overleed. Wij hoorden daardoor pas later dat hij op 4
juni is overleden, enkele dagen voor zijn 91e verjaardag!
Betty Polhuys
Op 16 juni 2020 overleed plotseling Gerard Johan
Rijneveld in de leeftijd van 75 jaar. Gerard was sinds
2018 hartpatiënt, eind mei lag hij nog een paar dagen
in het ziekenhuis. De zaterdag voor Pinksteren was hij
even in de Bergsingelkerk, waar we een gebakje deelden
om zijn verjaardag te vieren. Hij vertelde toen dat hij
bang was dat zijn hart zou stoppen. De 16e gebeurde
dat….
Gerard wist zich omringd met vrienden en vriendinnen,
mensen zorgden voor hem en hij zorgde voor zijn
vrienden en hun kinderen. Hij was sociaal en legde
gemakkelijk contact, ook met de vele mensen die, net
als hij, hun hond uitlieten.
Hij heeft lang gevaren, hij heeft de hele wereld gezien
en kon daar mooi over vertellen. Weer aan wal ging hij
werken bij de sociale dienst. Ook daar hield hij lange
vriendschappen aan over. Hij was betrokken bij zijn
werk en bij zijn cliënten.
Hij hield van gezelligheid, etentjes, theater, concerten,
vakanties en van discussies met inhoud. Zo deed hij ook
enthousiast mee met de OpenDeurkring, waar hij zijn
mening ook niet onder stoelen of banken stak.
Maar Gerard was soms ook ongemakkelijk, bot in zijn
eerlijkheid, worstelend met zichzelf. Dan verlangde hij
naar liefde en nabijheid; het overlijden van zijn partner
heeft diepe littekens achtergelaten.
De laatste jaren leek hij zijn draai te hebben gevonden,
blijmoediger, misschien ook rustiger, milder, blij dat hij
leefde.
Hij kwam weer elke zondag naar de Bergsingelkerk.
Hij kende Aad van Endhoven van de diensten in de
Hillegondakerk. Ook bij ons maakte hij gemakkelijk
aansluiting en hij kwam ook regelmatig doordeweeks
even langs.
Zijn uitvaartdienst op 23 juni was dan ook vanuit de
Bergsingelkerk, voorganger was Dick Pranger, die lange
tijd vlootpredikant is geweest.
Vanwege het Coronavirus kon maar een beperkte groep
mensen de uitvaartdienst bijwonen. Maar het was mooi
en indrukwekkend dat er zoveel mensen bij zijn huis
aan de Bergselaan verzameld waren om in een lange
stoet de rouwauto naar de kerk te begeleiden: buren,
vrienden, familie, collega-hondenuitlaters (met hond)
en mensen van onze kerk.
Katinka Broos

Op 8 mei 2020 is overleden mevrouw Pieternella Corba
- Guldemeester, in de leeftijd van 87 jaar. Jarenlang
woonde zij met haar man aan de Mariniersweg.
Ik heb haar leren kennen in 2013 kort nadat haar man
was overleden. Zij had toen al een kwetsbare gezondheid.
Ze groeide op als enig kind, werd onderwijzeres,
trouwde, scheidde, hertrouwde.
Zij vertelde graag over haar leven; altijd bij koffie met
gebak.
Zij en haar man hielden van de natuur, reizen, lezen en
verdere goede dingen des levens.
Na een verslechterende gezondheid, en dientengevolge
nare gebeurtenissen, is zij eind 2019 opgenomen in
verpleeghuis Borgsate, waar ze maar kort heeft kunnen
wonen.
Zowel de stiefdochters als het verzorgend personeel
hebben haar liefdevol omringd en verzorgd.
Ze had lang geleden al besloten haar lichaam ter
beschikking te stellen van de wetenschap.
Elizabeth Witvliet
Op 4 juni 2020 overleed de heer Johannes Boere. Hij
woonde aan het Bergwegplantsoen 304.
De eerste jaren van zijn huwelijk woonde hij met zijn
vrouw, Gepka Boere - Oosten, op Rotterdam Zuid, maar
voor zijn werk heeft hij in diverse plaatsen in Nederland
gewoond. Toen hij en zijn vrouw ouder werden, besloten
ze terug te keren naar Rotterdam, om dichter bij
de kinderen te wonen. Ze lieten in Vriezenveen een
fijn huis achter en moesten wel weer wennen in het
Rotterdamse. De keren dat ik bij hen kwam vertelden ze
daar graag over. Meneer Boere sprak ook graag over zijn
werk en hij was trots op zijn vrouw, met wie hij 65 jaar
getrouwd was, en zijn kinderen.
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VAN ALLES WAT

zal veel werk te doen hebben. Maar nu is zij even op vakantie.

LINTJESREGEN
Op vrijdag 3 juli 2020 kregen Bert van Namen en Wil van
Namen - Woudstra een koninklijke onderscheiding voor al het
werk dat zij hebben gedaan en nog steeds doen voor kerk en
wijk. Zij zijn Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden.
Bert en Wil, van harte gefeliciteerd met dit lintje en namens alle
gemeenteleden hartelijk dank voor jullie vele werkzaamheden.

GESLOTEN KERKEN
Het blijft vreemd, al die regels waar je je aan moet houden
bij het binnenkomen van een van de kerkgebouwen. Afstand
houden van elkaar, ook als je iets persoonlijks wilt vertellen
aan een ander. Dat is niet leuk op anderhalve meter afstand!
Ook tijdens de kerkdienst mag veel niet. Gemeenteleden
mogen niet meezingen - dat doet de cantorij op het podium
van de BSK of een zanggroepje in BMVier. Na de kerkdienst
koffie/thee drinken? Soms niet, soms wel.
Heel belangrijk blijft dat wij met elkaar het Woord van God
mogen lezen en de uitleg van een voorgang(st)er mogen
horen. De strakke regels worden ook steeds ruimer, zodat wij
langzaamaan weer een geheel worden.

PREDIKANTEN
Tot onze grote spijt mogen wij van de PKN niet op zoek gaan
naar een nieuwe predikant. Onze financiën zijn daarvoor niet
toereikend en wij hebben steeds minder gemeenteleden.
Dat betekent voor de kerkenraad dat zij op zoek zullen gaan
naar een pastoraal werker (m/v), die Aad van Endhoven kan
opvolgen.
Aad is voorlopig niet beschikbaar wegens ziekte, dus Katinka

Houd moed en blijf gezond, dat hoop ik voor ons allen.
Marian Luijkenaar Francken

OUDE WIJKEN PASTORAAT

de neiging ons superieur op te stellen richting
anderen. Wat is dat? Wat willen we hoog houden?
Waarom moet dat ten koste gaan van de ander? Ik
denk dat de dood van George Floyd ons allemaal een
spiegel voorhoudt.
Dat brengt me bij mijn eigen ongemak. Heb jij dat ook
dat je soms te snel conclusies trekt? Herken je iets van
je vooroordelen ten opzichte van mensen die anders
zijn dan jij? Racisme is meer dan denken in zwartwit. We zien pas het ware gezicht van de ander als we
onszelf afvragen of we verborgen vooroordelen hebben
over een ander persoon. Het komt dus aan op een
kritische blik naar binnen en een onbevooroordeelde
blik naar buiten.

KLEUR BEKENNEN…
Bij de protestactie door de Black Lives Matter beweging
in het centrum van onze stad, raakte ik aan de praat
met deze jonge vrouw op de foto. De tekst lijkt een
variatie op ‘My skin is my sin’ van Ice Cube. Ik kwam
de tekst op dit bord eerder tegen op een hoodie. Een
nieuwe trend? In elk geval raakten deze woorden bij
mij een gevoelige snaar.
Het thema discriminatie houdt me bezig. Ik hoor
de verhalen van mensen in het Oude Noorden. Het
raakt me als wijkbewoners vertellen hoe ze worden
gediscrimineerd. Mensen voelen het haarfijn aan
wanneer een ander je niet als gelijkwaardig ziet. Vaak
gebeurt het heel subtiel. Blijkbaar hebben wij mensen

In dat kader is onderhuids racisme misschien wel de
grote uitdaging voor Nederland. Onbewust hebben
we onze eigen vooroordelen richting anderen. “Ook
al ben je niet met racisme bezig, racisme is bezig met
jou”, is in dezen een prikkelende uitspraak. Het komt
er dus op aan dat we uit onze comfortzone durven
stappen.
Zijn we er dan? Nee, was het maar zo eenvoudig. Dit
is pas het begin. Juist in de ontmoeting met andere
mensen kom je erachter hoe anders de ander is (denk
aan sociale en etnische achtergrond, religie, cultuur,
sekse etc.). En om dan die ander lief te hebben in
datgene waarin hij/zij anders is, dat vraagt om een
extra stap. Liefde is dat je met een liefdevol oog en
een open oor naar de ander kijkt en luistert. Dat je
hem of haar als gelijke ziet en de ruimte gunt op een
menswaardig bestaan. Liefde drijft de angst (voor de
ander) uit. Martin Luther King jr. zei het zo:
"Darkness cannot drive out darkness; only light
can do that. Hate cannot drive out hate; only love
can do that.” (Duisternis kan onze duisternis niet
verdrijven; alleen het licht kan dat. Haat kan onze
haat niet verdrijven; alleen liefde kan dat).
Bram Robbertsen, buurtpastor Goud van Noord
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COLUMN

De meeste activiteiten zijn van start gegaan behalve het
koor Grenzeloos, zij repeteren via ZOOM en de beweeggroep
oefent buiten op muziek.
Samen
eten
doen
we nog niet en grote
bijeenkomsten worden
uitgesteld.
De maand juni hebben we
gebruikt om te oefenen.
We houden ons strak aan
de regels en oefenen met
handhaven. De binnenkomst gaat goed. De vrouwen gaan
meteen handen wassen. De afstand van anderhalve meter
is soms lastig.
We oefenen met koffie en thee drinken en uitdelen.
Er is een ontmoetingsactiviteit
toegevoegd
als
nieuwe
activiteit. Iedere maandag van
11- 13 uur is iedereen welkom.
Enkele
vrouwen
hebben
mondkapjes genaaid.
Hoe ervaren de vrouwen de heropening?
• Wat een verademing!
• Ik was zo blij toen ze belden dat het weer mocht.
• Ik zei meteen: ‘ja, graaaaaag!’
• Het is beter om weer naar buiten te gaan.
• Thuis blijf ik maar denken en denken.
• Het is heerlijk om weer mensen te zien.
• Het is goed om de taal weer te leren.
•	Het is zwaar geweest. Goed dat er een andere tijd is
aangebroken.
• Ik heb iedereen erg gemist.
• Ik kan weer nuttig bezig zijn.
Opvallend is dat de dynamiek weer terug is in de groepen.
Er komen nieuwe vrouwen binnen. De uitvoering van
themabijeenkomsten worden weer opgepakt. Een nieuwe
groep vrouwen wil graag starten in Rosa. Het gaat weer
bruisen!
Deze zomer blijven we open. De vrouwen hebben lang
genoeg binnen gezeten…
Arja Poot

ROSA IS WEER OPEN
Een paar weken voor 1 juni zijn de contacten met alle
vrouwen veranderd qua onderwerp en inhoud.
We gaan voorzichtig open en weer beginnen! Er is opluchting
en meedenken. Wat kan
wel en wat kan niet? Een
vrouw zei: Het is goed voor
ons om te oefenen met
de nieuwe regels. Weer
een ander adviseerde:
Veel herhalen. Ook wordt
benadrukt dat dit het
tijdelijk abnormale is en dat we uiteindelijk op weg zijn
naar het normale.
Er heerst opwinding en nieuwe energie in de lucht. Het
verlangen om elkaar te zien is groot.
Het opstarten van de activiteiten is alleen mogelijk met
medewerking van de gastvrouwen. Ieder moet haar
verantwoordelijkheid nemen.
De eerste bijeenkomst van de gastvrouwen was op 2 juni.
Behalve het gezellig weerzien is er ook ongemak en wennen
aan de anderhalve meter. De regels worden uitgelegd en
soms aangescherpt.
*Bij hoesten, niezen of
koorts blijf je thuis!
*Bij aankomst eerst de
handen wassen bij de
toiletten.
*Op anderhalve meter
afstand zitten.
De anderhalvemeterstok (gemaakt door Jan
de Haan) wordt regelmatig gebruikt om de
juiste afstand aan te houden.
In juni mogen er maximaal dertig vrouwen
aanwezig zijn in het pand. We bespreken
welke activiteiten kunnen starten. Daarnaast
stellen we de vraag of de gastvrouwen zelf
wel willen.

ALTERNATIEVE VAKANTIEBESTEMMINGEN
Gelezen in Trouw:
Enkele suggesties voor een
vakantiebestemming in
Coronatijden:
Het Verenigd Woningrijk
Indoor-nesië
Bad Eigenheim
Environs la Maison
Rund um Hausen
Costa Balconia
Costa Veranda
Gran Balconia
Terrasmanië
Terrasselt

Playa del Balkon
Bois de Balkonje
Tuinesië
Costa del Jardin
Monjardin
Bad Meingarten
Tuinzania
Hintergarten
Tuinerwold
De Madonna della Corona
aan het Gardameer
Mauretuinië
Oprittanië
Agrarische Weilanden
Toilet de Mar
Saint Souterrain
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Serre Leone
Halifornie
Hannoverloop
Douchebekistan
Doucheburg
Schuurmonnikoog
Dakkapelle
Den Kelder
De Vloerstreek
Keukenhage
Keus genoeg dus…..

De Madonna della Corona
aan het Gardameer

ALLERLEI

Beste, lieve en geweldige mensen,
En dan gaat de telefoon, die klinkt zo vaak, maar wanneer ik
zeg ‘Met Wil’ hoor ik: ‘Wil Wie?’ ‘Wil van Namen? En de naam
van uw man, ja al bijna 51 jaar, is Bert van Namen? Dan klopt
het! ‘ De beller had in het begin al gezegd wie hij was en dan
zegt dus locoburgemeester Bert Wijbenga: ‘Het heeft de koning
behaagt ….’
Daar zit je dan! Wat moet ik doen? Bert even bellen, sms’je
sturen of zijn gezicht zien als ik het vertel. Ik koos voor het
laatste. Nee, wij zijn niet van die mensen die het dan gaan
uitschreeuwen, maar: Hoe ga ik het aan Bert vertellen die op
dat moment in de kerk zat om Sterre (student Codarts) lekker
op de vleugel te kunnen laten spelen.
Toen hij thuis kwam zei ik: ‘Ga even zitten’ en vertelde het
verhaal. We hebben het over ons heen laten komen en doen
dat nog steeds. En dan gaat toch de tamtam werken!
We worden geridderd - Lid in de orde van Oranje Nassau! Maar
daar komt een hoop bij kijken!
We hoorden door wie dit in werking was gezet: Marlène
Moerman met enorme hulp van Katinka Broos!
Aan diverse mensen werd gevraagd om iets op papier te zetten.
Ongelooflijk - waanzinnig - hartverwarmend - emotioneel en
allemaal zeer waardevol: namens de kerk Marian Luijkenaar
Francken, Aad van Endhoven, Katinka Broos, Nico Bos en Fabian
Vormeer. Namens Kamerkoor Ad Libitum Evelien Masselink,
namens Bewoners Organisatie Liskwartier Wendelien Lans,
vanuit Eindhoven Elbert Grosheide (predikant Bergsingelkerk
van 1997-2013) en Dinie Grosheide-de Jong, namens Sinfonia
Rotterdam Carola Heeremans en dirigent Conrad van Alphen,
namens de Gitaaracademie Nathasja van Rossum, namens de
Liskids Anouk Bedeaux, namens het bestuur van de Stichting
Rotterdam Chamber Music Society Eefje Habraken, namens
het Residentie Brass Kwintet Bert van Bommel, namens de
voetbalvereniging Zestienhoven Peter Vermeij en Tim Hulsegge.

Dankzij Marlène en Jan Moerman is er een pracht van een
boekwerk verschenen waarin alle brieven zijn opgeslagen. Wil
je het een keer inkijken, laat het maar weten. Zeer de moeite
waard!
Normaal gesproken hadden we de lintjes opgespeld gekregen
in de Burgerzaal van het stadhuis, maar door de Coronaomstandigheden ging dat niet door.
Op vrijdag 3 juli jl. werden we uitgenodigd bij het Schielandshuis
voor de uitreiking. Aanwezig waren Marlène en Jan Moerman,
Anne van Zessen, Eefje Habraken, violist van het Rotterdam
Philharmonisch Orkest en bestuurslid van RCMS en Bert van
Bommel, trompettist en zanger. Een fantastisch gezelschap.
De weersomstandigheden waren perfect, dus kon alles buiten
in de tuin gebeuren.
Als laatsten waren wij aan de beurt. De ceremoniemeester
begon met ‘Beste meneer Namen’, maar direct grepen we in
en maakten hem duidelijk dat het Van Namen moest zijn. Ach,
een kleinigheidje, hoewel in de voorbereiding ook onze namen
verkeerd waren geschreven. Maar dat kan gebeuren. Ook dat
wij moesten zeggen dat de ceremoniemeester de microfoon
bij de twee wethouders voor hun mond moest houden, zodat
iedereen kon horen wat er gezegd werd.
Verder was het heel gezellig met koffie en heerlijk gebak. Wil
kreeg het lintje opgespeld door Bert van Bommel en Bert prees
zich gelukkig met Marlène Moerman. Dit omdat vanwege
Corona de wethouders dit niet mochten doen.
Als afsluiting kregen we twee heerlijke taarten mee waar op
stond: Lintjesregen.
Iedereen harstikke bedankt voor de enorme hoeveelheid
bloemen (de Keukenhof zou hier jaloers op zijn geweest),
kaarten, brieven, mails, sms’jes en ga zo maar door!
Dat behaagde ons dan weer…
BERT en WIL
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In deze Coronatijd blijkt

CORONA

ons volkslied hertaald

Er gaat een virus de wereld rond.
Men loopt met kapjes voor de mond.
Gezellig samen zijn leek heel normaal.
Afstand houden is nu de moraal.
Alleen-zijn valt niet mee.
Je puzzelt of kijkt naar de tv.
Je volgt het wereldgebeuren.
Steeds weer veel doden te betreuren.
De economie dreigt in te storten.
Overal dreigen er tekorten.
armoede en werkeloosheid
worden weer werkelijkheid.
Economie en zorg vechten
om saamhorigheid
in deze moeilijke tijd.
Je kunt niet naar de kerk en niet naar het koor.
En ook de vakantie gaat niet door.
Gezond blijven heeft nu prioriteit.
Toch snak je naar gezelligheid.
Het is moeilijk om steeds de goede keuze te maken.
Je wilt je gezondheid goed bewaken.
Je probeert de dingen te relativeren.
En het mooie weer te waarderen.
Je gaat weer wandelen langs singel of gracht
en genieten van de kleurenpracht.
De natuur gaat gewoon zijn eigen gang.
Vogels zijn, denk ik, nooit bang.
Zij zingen iedere dag hun hoogste lied.
Van merel tot kanariepiet.
Wij hebben in ons hele boek
zo’n vrolijk wijsje niet.
‘O zeg ons, zeg ons aardig beest
wie toch uw Meester is geweest’.
Dit is een oud lied, ooit op school geleerd
en met het kinderkoor ingestudeerd.
Toch kan dit nu in je leven,
zomaar troost geven.
Ik probeer bij blijde en droevige dingen
steeds te blijven zingen.

Tekst: @hantalk (1e couplet / onbekend (2e couplet)

Gedicht gemaakt door Janny Taal tijdens de coronacrisis, mei 2020

EEN GOEDE STAP VOOR PALESTINA?
De Raad van Kerken in Nederland spreekt haar steun uit aan
de brief van de Wereldraad van Kerken (WCC) en de Raad van
Kerken van het Midden Oosten (MECC)

De WCC en de MECC zijn toegewijd aan de visie van een
rechtvaardige vrede voor alle mensen in het Heilige Land.
Maar de eenzijdige annexatie van nog meer van het
grondgebied dat overblijft voor de Palestijnen kan niet leiden
tot gerechtigheid of vrede, maar alleen tot meer onrecht,

Op 8 mei 2020 verstuurde De World Council of Churches
(WCC) en de Middle East Council of Churches (MECC) een brief
aan de Europese Unie waarin zij pleiten voor een vastberaden
en principieel standpunt tegen elke annexatie door de staat
Israël van bezet Palestijns grondgebied op de Westelijke
Jordaanoever. Een dergelijke annexatie zou een ernstige
schending van het internationale recht vormen en een
verwoestende slag toebrengen aan de tweestatenoplossing,
de deur sluiten voor een hernieuwde onderhandeling en de
inspanningen bedreigen om de regionale vrede te bevorderen.
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onteigening, escalerende spanningen, regionale destabilisatie
en de verdere uitholling van respect voor het internationaal
recht. De EU mag niet medeplichtig zijn - door niets te doen of
onvoldoende te reageren - bij deze uitkomst.

naar vrede. Deze steunbrief werd akkoord verklaard door de
vertegenwoordigers van vijftien kerken. Vertegenwoordigers
van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten), de
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en het Leger des Heils
gaven aan niet te kunnen instemmen met deze tekst.

Reuring in de aangesloten kerken van de Raad van Kerken
Op 10 juni jl. sprak de plenaire raad uitvoerig over de gang van
zaken en de vele reacties die bij de Raad en zijn lidkerken zijn
binnengekomen op de gegeven steunverklaring.
Diverse vertegenwoordigers van lidkerken en geassocieerde
kerken waren kritisch: Is niet onderschat hoe gevoelig dit
vraagstuk in de kerken ligt? Had niet voorzien kunnen
worden welke effecten een steunverklaring zou hebben? Is er
voldoende rekening gehouden met de Joodse gemeenschap?
Heeft men zich in het moderamen voldoende rekenschap
gegeven van de implicaties van de brief van de Wereldraad
van Kerken en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten?
Het algemene gevoelen in de plenaire raad was dat over deze
kwesties van hoge importantie de vertegenwoordigers van alle
lidkerken en geassocieerde leden vooraf geraadpleegd dienen
te worden, ook waar het gaat om publicatie op de website van
de Raad. In de vergadering werd duidelijk dat opvattingen in
de Raad over het Israëlisch-Palestijnse conflict ver uit elkaar
liggen en dat kerken verschillende accenten leggen.
Open brief Christenen voor Israël
Op 25 juni publiceert Christenen voor
Israël zelf een open brief aan minister
Blok waarin de minister ‘namens
veel christenen die zich verbonden
weten met de staat Israël en het Joodse
volk’, wordt opgeroepen zich bij de
Europese Unie in te zetten voor goede
handelsrelaties met Israël, ook als Israël
na 1 juli mocht besluiten de gebieden
op de Westelijke Jordaanoever onder
Israëlische soevereiniteit te plaatsen.
Twee argumenten worden daarbij naar
voren gebracht: het Bijbelse visioen
dat het herstel van Jeruzalem en Israël
een voorbode is van de vrede die deze
wereld zal vervullen én het gegeven
dat Israël in het Midden-Oosten de
enige democratische staat is waar
mensenrechten en minderhedenrechten
worden gerespecteerd. In alle andere
landen in de regio is het daarmee bar
slecht gesteld.
De één is sterk politiek geëngageerd
terwijl de ander juist meent afstand te
moeten houden van de politiek. De één
maakt een duidelijk onderscheid tussen
religie en politiek terwijl het bij de ander
meer met elkaar verweven is. Daarom
moeten we vaststellen dat de Raad van
Kerken niet in staat is om over deze zo
gevoelige kwestie vanuit een consensus
namens alle lidkerken en geassocieerde
leden van de Raad te spreken en dat
moet overlaten aan de afzonderlijke
kerken, hoezeer ook één in het verlangen

Reactie Raad van Kerken op kritiek
De Raad van Kerken heeft in een sterk stuk (https://www.
raadvankerken.nl/nieuws/2020/06/repliek-op-een-storm-vankritiek/) gereageerd op de kritiek die ze kreeg naar aanleiding
van de steunbetuiging aan de brief van de Wereldraad van
Kerken en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten waarin
Israëls annexatieplannen werden veroordeeld. In de verklaring
schrijft Geert van Dartel, voorzitter van de Raad, dat ‘een
politieke oplossing alleen maar tot stand kan komen onder
erkenning van de principes van het internationaal recht en op
basis van politieke onderhandelingen met erkenning van de
rechten van beide partijen’. Van Dartel schrijft dat hij hoopt
dat de Raad er aan kan bijdragen dat het gesprek hierover in
Nederland op een integere manier gevoerd wordt.
Wilt u meer informatie? U kunt de Werkgroep Wereldwinkel/
diaconaat hierover benaderen.
Henk Willemse

WAVE OF PRAYER
Elke donderdag wordt in Jeruzalem bij Sabeel gebeden
voor de situatie in Palestina. Een paar gebeden daaruit:
Op woensdag 23 juni zonden 1080 parlementariërs vanuit
verschillende Europese landen een brief naar Europese overheden en leiders
waarin zij de redenen voor hun oppositie tegen het plan van de Israëlische
regering om het gebied op de West Bank te annexeren. Zij gaven uitdrukking
aan hun vastberadenheid al hun diplomatieke invloed te zullen gebruiken om
een blijvende en rechtvaardige oplossing van het probleem te stimuleren.
Goede Heer Jezus, wij smeken om Uw medelijden en zorg als U hoort over
de Israëlische plannen om in het bezit te komen van de West Bank door
bezetting en door het breken van internationale wetten. Wij bidden om een
rechtvaardige en vredelievende oplossing van het conflict waarbij gelijke
rechten voor zowel Palestijnen als Israëliërs worden gegarandeerd. Heer, in
Uw goedheid verhoor ons gebed.
Ahmed Erekat, een jonge Palestijn werd op dinsdag 23 juni doodgeschoten
bij een checkpoint nabij Bethlehem. Ze lieten hem liggen en hij bloedde
dood terwijl Israëlisch soldaten geen doorgang verleenden aan medisch
personeel van de Rode Halve maan die erbij aanwezig waren. Ahmed is een
neef van de PLO Secretaris Generaal Saeb Erekat. Hij zou over twee weken
gaan trouwen. Hij was op weg om zijn moeder en zuster op te halen in een
Beauty Parlor, zij waren daar vanwege de voorbereidingen voor het huwelijk. Hij werd staande gehouden door de grenspolitie. De Israëlische strijdmacht liet weten dat, voor zij begon te schieten, Ahmed geprobeerd had met
zijn auto op een Border Policeman in te rijden.
Goede God, wij bidden voor de familie van Ahmed en in het bijzonder voor
zijn bruid. Zij treuren over hun verlies. Wij bidden dat de Israëlische Veiligheidsdienst geen overbodig geweld gebruikt en dat
internationale gerechtshoven hen verantwoordelijk
houden voor de misdaden die zij begaan. Goede
God, hoor onze gebeden.
De sleutel: het symbool voor de Palestijn voor zijn/haar verloren huis
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Financiële verantwoording
BSK
01-03
08-03

07-06
21-06
05-07

Diaconie
94.50
Kerk
106.05
Veertigdagentijd
101.90
Kerk
76.95
Project Sierra Leone
50.50
Project Bulamu		
Koffiepot BMVier		
Diaconie		
Kerk		
Diaconie		
Kerk		
Diaconie		
Kerk		

BMVier
50.35
51.30
47.00
58.70
66.00
2.00
1.00
21.50
18.50
27.50
23.00
25.50
29.70

OPBRENGSTEN COLLECTES
maart – juli 2020
De collecte-opbrengsten in Coronatijd zijn wat
lastig te verantwoorden:
Alle bedragen die gestort zijn sinds 22 maart
brachten bij elkaar opgeteld (behalve de vaste
bedragen die door bepaalde mensen altijd al
gestort werden) € 1927,50 op. (Diaconie).
Voor de collectes tussen eind maart en heden
(begin juli) is € 2.398 overgemaakt. Dit is niet te
verdelen naar individuele kerkdiensten. Tevens
ook niet te splitsen naar kerkgebouw. (College
van kerkrentmeesters)

Mutaties
Mutaties

Overleden
08-05-20
verband met privacy zijn deze regels
gemaakt. Meidoornsingel
In verband met181
privacy zijn 3053
deze regels
P.InCorba-Guldemeester
V belonleesbaar
19-09-1932
PB
onleesbaar
gemaakt.
In
verband
met
privacy
zijn
deze
regels
onleesbaar
gemaakt.
In
verband
met
04-06-20
zijn deze regels onleesbaar M
gemaakt.
In verband met
privacy zijn deze304
regels onleesbaar
J.privacy
Boere		
bel
08-06-1929
Bergwegplantsoen
3037 SK gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn
16-06-20
G.J.
M bel
Bergselaan
15b onleesbaar gemaakt.
3037 BA In
dezeRijneveld		
regels onleesbaar gemaakt. In
verband30-05-1945
met privacy zijn
deze regels
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
In verband met privacy zijn deze regels
Verhuisd
onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met
R.A.
Kruithof-Wieling
bel
11-07-1937
van:
Cordell
Hullplaats
157onleesbaar
3068 VC geprivacy
zijn deze regels onleesbaar V
gemaakt.
In verband met
privacy
zijn
deze regels
				
naar:
Cordell
Hullplaats
248
3068 VHzijn
maakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy
J.A.
Massey		
V
bel
26-02-1978
van:
Bolkruid
137
3068 DL In
deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
				
naar: Cole Porterstraat 280 3069 ZD
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
In verband met privacy zijn deze regels
Vertrokken
onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met
D.J. Sijtsma		
M bel
30-01-1967
Parkroos 59
3068 BX
privacy
zijn deze regels onleesbaar M
gemaakt.
In verband met
privacy zijn deze regels onleesbaar geJ.J.
Sijtsma		
gl
24-07-2001
idem
maakt.
In verband met privacy zijnMdeze
onleesbaar gemaakt.
In verband
zijnDD
deze
A.
Weedage		
dpl regels28-01-1964
Cleyburchstraat
26cmet privacy
3039
regels
onleesbaar
gemaakt.
In
verband
met
privacy
zijn
deze
regels
onleesbaar
gemaakt.
In
verband
R. Weedage		
M dpl
26-11-1966
idem
met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar
gemaakt.
In op
verband
met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
In verband met privacy
Uitgeschreven
verzoek
J.zijn
Fasol-van
Baarlen
V belIn verband
16-08-1950
Lumeystraat
3039
ZN
deze regels
onleesbaar gemaakt.
met privacy
zijn deze 15
regels onleesbaar
gemaakt.

Vieringen

Wanneer uu verhuist
verhuist naar
naar het
het gebied
gebied van
van een
een andere
andere kerkelijke
kerkelijke gemeente
gemeente en
en uu wilt
wilt lid
lid blijven
blijven van
van onze
onze kerk,
kerk,
Wanneer
neemt uu dan
dan alstublieft
alstublieft tijdig
tijdig contact
contact op
op met
met het
het Kerkelijk
Kerkelijk Bureau
Bureau om
om dit
dit goed
goed te
te regelen.
regelen.
neemt

Vieringen Buurtkerk Oude Westen
Wanneer Katinka voorgaat in BMVier luisteren we mee via kerkomroep.nl, de andere diensten
gaan via de groepsapp van de Buurtkerk en worden na afloop op de website geplaatst www.
buurtkerkoudewesten.nl waar ze enkele weken blijven staan.
26 juli		
11.30 uur
Akke Gerritsen
02 augustus		
10.00 uur
meeluisteren bij de dienst in BMVier
09 augustus		
11.30 uur
Bart Starreveld
16 augustus		
11.30 uur
Katinka Broos
23 augustus		
10.00 uur
meeluisteren bij de dienst in BMVier
30 augustus		
11.30 uur
Katinka Broos

Vieringen wijkpastoraat Rotterdam West in BMVier
21 augustus		
25 september		

17.00 uur
17.00 uur
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Anneke IJzerman
Katinka Broos

P U ZZ E L PA G I N A

Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige puzzel:
1. Weet u welke Noorse schilder Vincent van Gogh en Paul Gauguin in Parijs heeft ontmoet?
Edvard Munch
2.	Wie (29 september 1571 - 18 juli 1610) schilderde het schilderij ‘De ongelovige Tomas/
Thomas’?
Caravaggio
3.	‘La vita senza musica sarebbe un errore’. (Leven zonder muziek zou een vergissing zijn). Wie
heeft dit geschreven? - ‘Be the change you wish to see in the world’. (Wees de verandering
die je in de wereld wilt zien). Welke persoon heeft dit gezegd?
Nietzsche – Mahatma Gandhi
4.	Van wie zijn de woorden: ‘Ik houd niet van conventie, ik houd niet van conventioneel, ik
houd niet van protocol, dat is gewoon mijn natuurlijke vijand’.
Koningin Juliana
5.	Er is een overzicht van de zwaarste (kerk)klokken in Nederland. Bijvoorbeeld van de Grote
Kerk van Dordrecht, de Eusebiuskerk te Arnhem en de Oude Kerk in Delft. Noem de namen
van deze klokken.
Jan Noorlandklok in Dordrecht, Beiaardklok in Arnhem en de Bourdon in Delft
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?
‘Dit is een kleine stap voor een mens, een reuzensprong voor de mensheid’.
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
Drogist Geelman - Tante Cato
8.	Wie was de eerste Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury (tijdens het bewind van de
Engelse koningen Hendrik VIII en Eduard VI)?
Thomas Cranmer
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?
Nee - Sint Lievensmonsterkerk
10.	De grootste warme woestijn ter wereld is zo groot als de Verenigde Staten of China. Wat is
de naam van deze woestijn?
Sahara - met een oppervlakte van 9.400.000 vierkante kilometer
Hartelijk bedankt Bas de Zeeuw-fantastisch resultaat!
Dit zijn de vragen van de nieuwe puzzel:
1.	Over heel de wereld zijn er momenteel ongeveer 10.000 vogelsoorten bekend. Hoe heet de
snelste vogel en hoeveel km per uur kan deze vogel bereiken?
2.	Er bestaat een toptien van de snelste landdieren ter wereld. Noem er vijf.
3.	In IJsland zijn zo’n dertig à veertig adembenemende watervallen. Hoe heet de meest
populaire waterval van IJsland?
4.	‘Als een oester zich niet opent ligt dat aan de kwaliteit van het water’. Maar welke twee
mineralen spelen bij oesters een belangrijke rol in de stofwisseling?
5.	Je kent die uitdrukking wel: ‘Van een koude kermis thuis komen’. Welke twee woorden
geven betekenis aan het woord koude?
6.	Honderden kilometers legde hij te voet af. Het inspireerde hem kennelijk zodanig dat hij
onvergetelijke mooie muziek componeerde, die moeiteloos alle onzin van onze moderne
tijd heeft overleefd. Over welke componist hebben we het hier?
7.	Mercurius heeft van alle planeten de meest elliptische (uitgerekte) cirkel in het
sterrenstelsel.
Op hoeveel miljoen kilometer afstand van de zon ligt zijn dichtste nadering?
8.	De Tarantula-nevel is een emissienevel in het sterrenbeeld goudvis. Het hemelobject ligt
ongeveer 179.000 lichtjaar van de aarde verwijderd en is in 1751 ontdekt door een Franse
astronoom. Wat is zijn naam?
9.	Wat is de herkomst van paraskevidekatriafobie? Als je dit woord vloeiend kunt uitspreken
ben je genezen van een bepaalde angst. Welke angst wordt hier bedoeld?
10a. Vermaning van een dominee (cryptogram) van vijf letters.
10b.Bijbelse figuur met een ronde rustplaats.
Veel succes allemaal en heb je vragen bel 010-465 32 52 of mail hnamen@upcmail.nl
Bert van Namen
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OVERZICHT KERKDIENSTEN

juli – oktober 2020
26 juli – kleur: groen
BMVier
dhr J. Prij
BSK
ds J.O. Kroesen
02 augustus – kleur: groen
BMVier
ds K.W. Broos
Prinsekerk ds N. Falkenburg
09 augustus – kleur: groen
BMVier
dhr J.G. Elshout
BSK
ds K.W. Broos
16 augustus – kleur: groen
BMVier
ds H. IJzerman
Prinsekerk ds B. Kuipers
23 augustus – kleur: groen:
BMVier
ds K.W. Broos
BSK
ds T. Verbeek
30 augustus – kleur: groen
BMVier
dhr N. van Splunter
BSK
ds M.J. den Bakker
06 september – kleur: groen		
BMVier
ds K.W. Broos
BSK
dhr J. Prij
13 september – kleur: groen
BMVier
ds K.W. Broos
BSK
ds R. van Loon
20 september – kleur: groen
BMVier
ds H. IJzerman
BSK
ds L. Miedema
27 september – kleur: groen
BMVier
ds M.E. den Dulk
BSK
ds E. Grosheide
04 oktober – kleur: groen
BMVier
ds T. Verbeek
BSK
dhr J. Prij

adres Redactie:
Bergsingel 45F
3037 GA Rotterdam
Tel. 010 - 465 27 83
KOPIJ INLEVEREN
VOLGEND NUMMER
uiterlijk op:

zondag 6 september 2020
per e-mail:

mare@bergsingelkerkbmvier.nl

Startzondag

HA

HA

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.

pastoraal werker
dhr A. van Endhoven
Oostplein 566
3031 EP Rotterdam
Tel. 010 – 466 46 54
e-mail: a.van.endhoven@
outlook.com

OVERZICHT INLEVEREN
KOPIJ MARE IN 2020
nr inleveren uitkomen
5 06 september 27 september
6 01 november 22 november
VORMGEVING EN DRUK
RioPrint Rotterdam BV
www.rioprint.nl

De diensten beginnen, tenzij anders aangekondigd, steeds om 10.00 uur

PREDIKANT
mw ds K.W. Broos
Schepenstraat 64c
3039 NL Rotterdam
tel. 06 - 44 09 88 89
e-mail: kwbroos@xs4all.nl

REDACTIE:
Marian Luijkenaar
Francken, eindredactie
Marijke Enzlin
Corrie de Groot
Jaap Huijer

KERKGEBOUWEN
Bergsingelkerk
Bergsingel 150
3037 GM Rotterdam
tel. 010 - 465 70 19

KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150
3037 GM Rotterdam
tel. 010 - 466 03 78
e-mail: gereformeerdekerkte
rotterdam@kpnmail.nl

BMVier
Burgemeester Meineszstraat 4
3022 XE Rotterdam
tel. 010 - 476 78 45

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

Het Kerkelijk Bureau is
geopend op maandag van
14.30 tot 16.00 uur.

COLOFON
WEBSITE: www.bergsingelkerk-bmvier.nl
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Christelijke toewijding
in uitvaarten

OVERLIJDEN MELDEN

010 418 23 33

Dag en nacht bereikbaar

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET
Rouwcentrum De Meidoorn
Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Overschie
Rotterdam-Overschie

Rouwcentrum Hess
Capelle aan den IJssel

Afscheidshuis Hess
Rotterdam-Ommoord

