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Weten jullie nog, dat filmpje dat Jan Prij en ik maakten voor de Startzondag?
In dat filmpje vertelde ik over de pogingen om een ‘Corona-teststraat’ in het Oude Westen te 
realiseren. Daar hadden we hard aan gewerkt met bewoners en welzijnswerkers en het leek te 
lukken. Dat je samen iets voor elkaar weet te krijgen wat goed is voor de gezondheid van mensen 
in de wijk….. Dat was voor mij het goede leven.

Het was namelijk zo: we werden opgeschrikt door het bericht dat Amina besmet was met het 
Corona-virus. Dat was net in de periode dat de GGD geen contactonderzoek meer deed wegens 
overbelasting. Maar omdat Amina een heel groot netwerk heeft, ze is leidster van een grote 
vrouwengroep, besloot ze dat zelf te doen. Ze belde veel mensen en kwam tot de volgende 
resultaten: veel mensen durven zich ondanks klachten niet te laten testen; anderen geloven in 
God en zeggen dat het zal gaan zoals Hij het wil; weer anderen willen zich wel laten testen, maar 
zien geen mogelijkheid om bij een teststraat te komen. Als je klachten hebt mag je niet in het 
openbaar vervoer, veel mensen kunnen niet fietsen en heel veel mensen hebben geen auto (en 
de buurman wil je echt niet brengen als je vermoedt dat je ziek bent).

Het gaf aan hoe kwetsbaar we zijn. Als wijknetwerkers bedachten we dat vorig jaar de GGD 
een grote bus op het Gerrit Sterkmanplein in de wijk had gezet om mensen te controleren op 
diabetes, cholesterol, bloeddruk en HIV. Dat zou nu toch weer kunnen? Dus dat werd bellen 
met ambtenaren, gebiedsnetwerkers, stadsmarinier, de GGD en wie al niet meer. Er werd veel 
gepraat en gemaild. De GGD vond het belangrijk dat er bij de mobiele teststraat (de bus dus) 
parkeergelegenheid was. Dat zijn nu eenmaal landelijke richtlijnen, hoewel iedereen lopend 
naar het plein zou komen. En zo waren er veel meer bureaucratische zaken. Zo moesten mensen 
zich wel digitaal inschrijven en dan kun je niet kiezen waar je getest wordt, of je belt naar het 
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Er is alweer een aantal maanden voorbij. Het corona-virus 
is jammer genoeg nog niet voorbij, dus wij houden ons 
nog aan allerlei regels, in en buiten de kerk. Het is wel fijn 
om elkaar op zondagmorgen te zien en even met elkaar te 
praten of een afspraak te maken.                            
Wij hopen allemaal dat er geen tweede corona-golf komt 
en dat het gewone leven snel weer zal beginnen, zonder 

alle mogelijke en onmogelijke maatregelen om onze 
gezondheid te beschermen. In deze Mare weer allerlei 
nieuwtjes, rubrieken en verslagen. 

De redactie wenst u veel leesplezier. 

Marian Luijkenaar Francken

VAN DE REDACTIE

landelijke nummer of naar de plaatselijke GGD en dan kun je wel een voorkeur opgeven. We kwamen er niet uit, 
totdat een mevrouw van de GGD vertelde dat je je ook ter plekke kunt laten registreren, dan kom je met je BSN 
en voert iemand jouw gegevens in in het landelijke registratiesysteem. Dat duurt zes minuten, de test duurt drie 
minuten, dus er kunnen zes mensen per uur geholpen worden. 
Dat schoot allemaal niet op. Tot die vrijdag. Twee mensen van de GGD kwamen naar het Oude Westen, bekeken 
het plein, zagen de plek waar geregistreerd kon worden. Wij als wijknetwerk zouden zorgen voor de publiciteit en 
werving, voor de voorlichting én voor de veiligheid op het plein zodat iedereen op anderhalve meter zou staan. 
Alles geregeld, iedereen blij. Al de volgende week zou er getest kunnen worden, dus wij maakten meteen lijsten 
waarop mensen zich konden aanmelden.
Ik moest toen snel naar de Bergsingelkerk waar Bernadette Lengkeek Jan en mij zou filmen voor de Startzondag. Jan 
en ik spraken over het ‘Goede leven’ en ik vertelde enthousiast over het testen in het Oude Westen.

Na de filmopname ging ik naar het Oude Westen, daar stond de opname 
van een kerkdienst van de Buurtkerk op het programma. Samen met 
Peter, Bernadette, Dick en Riet hadden we een kerkdienst, die zondag via 
WhatsApp uitgezonden zou worden. Mijn telefoon lag op tafel, omdat ik 
een lied wilde laten horen via YouTube. Halverwege de dienst kwam er een 
bericht binnen…. De GGD: ‘Helaas zijn we genoodzaakt om de pilot on hold 
te zetten. De laboratoria kunnen de aantallen testen niet aan, helaas zal er 
geen mobiele teststraat gepland kunnen worden’.

Een uur nadat ik enthousiast had verteld over dit resultaat als teken van het Goede leven, kletterde de boel in elkaar. 
Ik moest voor mijzelf opnieuw bedenken: wat is voor mij het Goede leven? (en mag daarin gemopperd en getierd 
worden?) Toen dacht ik aan de reactie van Jan op mijn verhaal: ‘Het hoeft niet allemaal te lukken wat je doet in je 
leven, het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Als je samen iets doet, als je iets doet voor andere mensen en je put er 
ook nog vreugde uit, dan is het Goede leven dichtbij’.
En toen mijn teleurstelling gezakt was, bedacht ik dat Jan (alweer) gelijk had. Stel je voor dat het leven alleen als 
goed ervaren wordt wanneer ik resultaten haal, wanneer dat wat ik graag wil lukt. Is het goede leven er pas wanneer 
het Koninkrijk Gods op aarde verwerkelijkt wordt of kunnen we het goede leven ook ervaren in onze alledaagse 
werkelijkheid inclusief de gebrokenheid?
Wat was er veel goeds in deze ervaring! Het is ons gelukt om in korte tijd goed samen te werken met welzijnswerkers 
en bewoners om voor bewoners van het Oude Westen iets voor elkaar te krijgen. Aan ons heeft het niet gelegen. 
Bovendien heeft het onze band versterkt, we vertrouwen elkaars inzichten en elkaars kunnen. De volgende keer 
gaan we er gewoon weer tegenaan.

Misschien is dat ook onderdeel van het Goede leven: 
blijven geloven dat gerechtigheid, het goede, zal 
gebeuren en de moed niet opgeven om daaraan 
bij te dragen. Ondertussen blijf ik mensen met 
klachten motiveren om zich te laten testen op Zuid, 
Alexanderpolder, Nootdorp, Schiedam of Gouda. 
Maar wat was het handig geweest als ik had kunnen 
zeggen: ‘Ik snap dat je het eng vindt, kom ik loop met 
je mee en blijf bij je, dan is het zo gebeurd’. 

Katinka Broos

 

 

In Drenthe lukte het wel.
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Franciscus van Assisi werd in 1181/82, als zoon van een rijke 
lakenkoopman in Assisi (Italië) geboren. In zijn jeugd was 
Franciscus de leider van de jongeren en gangmaker van elk 
feestje in zijn geboortestad. Hij groeide op in een tijd van vele 
spanningen: tussen keizer en paus, tussen steden onderling en 
tussen burgers (met geld) en adel (met macht). De rijke burgers 
van Assisi lukte het de edelen de stad uit te jagen naar buurstad 
Perugia. Er ontstond een burgeroorlog tussen beide steden en 
Franciscus trok mee ten strijde. De oorlog verliep funest voor 
Assisi. Franciscus werd in de gevangenis gezet. Toen Franciscus 
ziek werd, kon zijn vader hem vrijkopen.
Ontdaan door de gruwelijkheden van de oorlog zwierf 
Franciscus rond. Zo had hij een bijzondere ontmoeting met 
een melaatse, waar men normaal met een grote boog omheen 
liep, kreeg een opdracht van de Gekruisigde (‘Zie je niet dat 
mijn Huis in verval is. Ga heen en herstel mijn huis!’) en hoorde 
een preek over de uitzending van de apostelen (‘Neem niets 
mee…’). Dit zette hem ertoe aan te gaan leven ‘volgens het 
Heilig Evangelie’. Vrede, broederschap, geen bezit en goede 
omgang met de Schepping stonden hierbij centraal. Franciscus 
zag de schepselen, bijvoorbeeld de zon, het water, de dieren en 
alle mensen, als zijn ‘broeders’ en ‘zusters’. Ze waren, net als 
hij, geschapen door God. Franciscus’ manier van leven vond 
gauw navolging: eerst medebroeders (de minderbroeders, 
dat wil zeggen ‘broeders van de minderen’ – de armen, de 
zieken, de zwakken), daarna zusters (naar hun medestichteres 
St. Clara van Assisi ‘clarissen’ genoemd) en een beweging van 
franciscaans geïnspireerde leken: de derde orde of OFS (Orde 
van Franciscaanse Seculieren).
Franciscus’ ontmoette in zijn leven onder andere de sultan 
van Egypte (dwars door de kruistochten heen!) en liet de 
eerste kerststal bouwen (om zichtbaar te maken in welke 
armoedige omstandigheden God mens was geworden). Hij was 
zo betrokken op Jezus’ lijden aan het kruis, dat hij een kleine 
twee jaar voor zijn dood, de stigmata, Christus’ kruiswonden, 
ontving. Hij stierf even buiten Assisi op 3 oktober 1126 en ligt 
begraven in de ‘Basilica San Francesco’ in Assisi. Op 16 juli 
1228 werd hij heilig verklaard door paus Gregorius IX. Tot op 
de dag van vandaag is hij voor honderdduizenden mensen een 
inspiratiebron.

4 oktober
Franciscus stierf in de avond van zaterdag 3 oktober. Het is 
gebruikelijk dat de sterfdatum van een heilige (en daarmee 
zijn geboortedag in de hemel) zijn gedenkdag wordt. Toch 
gedenkt de Rooms-Katholieke kerk Franciscus op 4 oktober. Dit 
komt omdat Franciscus ’s avonds stierf. Kerkelijk gezien was 
toen (met de vespers) de zondag begonnen. De gewoonte van de 
‘franciscaanse familie’, om zijn sterven op 3 oktober ‘s-avonds 
te gedenken en op 4 oktober zijn feest te vieren, is gebleven.

Dierendag
Franciscus had iets met dieren. Hij verzoende een bloeddorstige 
wolf met de stedelingen van Gubbio, preekte meermaals voor 
de vogels, redde duiven van de verkoop en hielp slakken en 
wormen bij het oversteken. 

FRANCISCUS

Dierendagdienst
Op deze zondag is er in de Bergsingelkerk een speciale viering 
vol dierenmanieren voor jong en oud. Kinderen doen mee en 
er is dus geen kindernevendienst.
Wat kan dierenvriend Franciscus van Assisi ons leren? Wat 
steken kinderen van hun huisdieren op? Het wordt een dienst  
met dierenverhalen en liederen. Zonder overweging, maar wel  
leerzaam en inspirerend.

Heb je zelf een huisdier? Stuur digitaal een foto naar kwbroos@
xs4all.nl, dan laten we deze in de dienst zien. Ook andere 
ideeën zijn altijd welkom bij Jan Prij en Katinka Broos, die deze 
dienst voorbereiden.

BIJ DE KERKDIENSTEN:
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Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad voor de tweede 
keer een bijeenkomst gehad met gemeentebegeleider Jack 
de Koster over hoe wij onze gemeente zien, wat zijn onze 
kernwaarden en wat is ons profiel. Hiervoor deden we een 
aantal oefeningen en hadden we een goed gesprek. Via 
de zondagsbrieven en Mare houden we iedereen graag op 
de hoogte en kunt u altijd reageren. En uiteraard wordt 
gemeenteleden ook gevraagd naar hun visie en mening. 
We werken tenslotte aan het toekomstbeleid van onze 
gemeente!

130920
In de Zondagsbrief van vorige week, hebt u kunnen lezen 
hoe we als kerkenraad bezig zijn met de toekomst van de 
kerk. Hierbij hebben ook verschillende gemeenteleden 
zich aangesloten. Na de dienst van afgelopen zondag kon 
u reageren op het verslag en op de vragen onderaan het 
verslag. Er was een mogelijkheid om in gesprek te gaan met 
Frank van Giessen en Jeroen van Doorn in de BSK. 
In BMVier hebben mensen de kans gehad om dezelfde 
oefeningen te doen die in het verslag stonden van Jack 
de Koster, onder leiding van Katinka Broos. Fijn dat 
gemeenteleden ook via de mail gereageerd hebben op 
de vragen uit het verslag, en ook hebben mensen zich 
aangemeld om mee te praten.

Samenvatting van de tweede bijeenkomst van kerkenraad 
en betrokken gemeenteleden van de Gereformeerde 
Kerk Rotterdam in de Bergsingelkerk te Rotterdam op 18 
augustus 2020.

 Profiel
  Aan de hand van onderstaand overzicht van zes 

‘soorten’ gemeenten heeft de groep het profiel van de 
gemeente beschreven.

1.  Het oecumenisch-apostolaire of diaconale profiel. Vooral nog 
zichtbaar in steden. De kerk is er voor anderen, voor de 
wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede.

  Kernwoorden in dit model zijn: openheid, vrijheid. 
dienstbaarheid en solidariteit.

2.  Het klassiek-gereformeerde profiel. Centraal staat de 
woordverkondiging. Het Woord laat mensen hun nood 
(de zonde) kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost 
kunnen worden door het werk van Christus. Er is veel 
aandacht voor het pastoraat. Ook de heiliging van het 
leven is belangrijk: de geboden als leefregel.

3.  Het evangelische profiel. De nadruk ligt op persoonlijke 
bekering en wedergeboorte. Uitgangspunt voor het 
dagelijks leven is de persoonlijke relatie met God in 
de ontmoeting met Jezus Christus. Er is veel aandacht 
voor Bijbelstudie en ontmoeting in kleine groepen. De 
nadruk ligt op het 'ambt van alle gelovigen'.

4.  Het conciliaire profiel. De kerk is een zoekgemeenschap. 
Deze staat een open en plurale leergemeenschap 
voor, met volop ruimte voor communicatie en 
dialoog. Geloven als zoektocht. Er is een veelheid aan 
geloofsuitingen, zoals ook de bijbel een verzameling is 
van zeer uiteenlopende geloofsgetuigenissen.

5.  Het liturgisch profiel. De viering staat in dit model 
centraal. De werkwoorden vieren-leren-dienen- delen 
zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden, maar wel in 

DE KERKENRAAD BIJEEN
(uit enkele Zondagsbrieven van augustus/september)

Bemoedigend
Op zondagmorgen kijk ik vaak op RTL5 van 8 tot 9 uur naar Hour of Power. Dan ben ik helemaal in een zondagsstemming 
en ga met plezier naar de kerk. In deze diensten begint de voorganger de dienst met een mooie spreuk, waar ik iedere keer 
weer van geniet. Ik heb hem opgeschreven.

I am not what I do,  .............................................................   Ik ben niet wat ik doe,
I am not what I have,  .........................................................   ik ben niet wat ik heb,
I am not what people say about me,  ............................  ik ben niet wat mensen over mij zeggen,
I am the beloved of God.  ..................................................   ik ben de geliefde van God.
It's who I am.  ........................................................................   Dat is wie ik ben.
No one can take it from me.  ...........................................   Niemand kan het van mij afpakken.
I don't have to worry,  .........................................................   Ik hoef me geen zorgen te maken,
I don't have to hurry,  .........................................................   ik hoef mij niet te haasten,
I can trust my friend Jesus,  .............................................   ik kan mijn vriend Jezus vertrouwen,
and share His love with the world.  ...............................   en Zijn liefde delen met de wereld.

Hiermee kan ik in ieder geval gemotiveerd naar de kerk en ook de weekdagen hebben een gouden randje, waardoor ik 
zonder problemen de week door kom. Ik hoop dat u/jij hier ook iets aan hebt in de komende tijd, ook als het niet gaat 
zoals je zou willen. Een goede tijd gewenst!

Marian Luijkenaar Francken
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deze volgorde. Er is veel aandacht voor de functie van 
het kerkgebouw.

6.  Het profiel van 'Kerk met een aanbod'. Pastores zijn 
beschikbaar voor leden en niet-leden. De kerk als 
dienstverlenend instituut, waarbij de behoeften van 
mensen centraal staan. Dat betekent begeleiding bij 
overgangs- en crisissituaties en bijvoorbeeld aandacht 
voor zoekers naar zingeving.

Gespreksvragen:
1.   Welke van deze profielen herkent u het duidelijkst in de 

gemeente?
2.  Is één profiel dominant in de gemeente?
3.  Welk profiel is niet van toepassing op uw situatie?

Uitkomst
De groep herkende zich het meeste in de profielen 4, 5 en 1. 
Profiel 6 kreeg ook een paar streepjes, maar 2 en 3 werden 
niet herkend als passend bij de gemeente. Profiel 4 sprong 

het meest naar voren als passend. De groep zou willen dat 
profiel 4, 5 en 1 nog wat meer zichtbaar zouden worden in 
de gemeente. Ook weer met profiel 4 voorop als wens om 
dat nog meer vorm te geven.
Daarbij aangetekend dat het pastoraat, en dan vooral het 
onderlinge pastoraat, in de gemeente een belangrijke rol 
speelt, en onderdeel uitmaakt van het profiel. De diversiteit 
aan voorgangers, met evenzovele theologische liggingen, 
geeft een beeld van hoe de gemeente is: divers. 
De wens is ook om meer inspirerende vieringen te hebben 
en het missionair kerk-zijn mag ook wat meer uit de verf 
komen.

Een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst kunt u 
opvragen bij de scriba.

Op maandag 14 september werd het gesprek voortgezet. 
Er werd een sterkte - zwakte analyse gestart. Hierbij komen 
de sterkten en zwakten van de gemeenten in beeld, samen 
met de kansen en bedreigingen. 

De Urdu-gemeente is per 1 juli weer begonnen met de 
kerkdiensten in de Bergsingelkerk en probeert zich ook te 
houden aan de regels van het RIVM. 

De Bergsingelkerk is goed ingericht en is voorzien van 
alle mogelijkheden in deze moeilijke tijd. Dominee 
Eric probeert korte diensten te houden. Rond 18.15 uur 
proberen wij uit de kerk te zijn.

In Amsterdam is de kerk sinds 30 augustus weer in gebruik 
genomen. Dominee Eric is tevreden dat hij weer twee 
kerkdiensten mag houden op zondag. 

De conferentie is voorlopig uitgesteld, evenals andere 
activiteiten en vergaderingen. 

Mevrouw David uit Nijmegen, een kerklid van de Urdu-
gemeente is heel erg ziek. Zij ligt al een tijdje op de Intensive 
Care in een ziekenhuis in Nijmegen. Dominee gaat haar 
steeds opzoeken en bidden voor haar. Zij heeft geen man 
meer, wel twee volwassen kinderen. Er wordt veel gebeden 
voor haar.

Verder lijkt iedereen van de gemeente nog gezond te zijn. 
En dat is belangrijk.

In deze moeilijke tijd wordt veel gebeden en ook thuis. 
Niemand weet hoelang het leven zo zal blijven.

Ik wens iedereen heel veel sterkte toe in deze zware 
periode.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

IN MEMORIAM
Op 11 september is overleden Elisabeth Heinecke - van 
Rooden.  Zij is 92 jaar geworden. Voor velen kwam dit bericht 
zeer plotseling. Mevrouw (Bep) Heinecke was een zeer 
trouwe bezoekster van de diensten in de Bergsingelkerk. 
Zij was er heel vaak als eerste, maar ook was zij de eerste 
die weer weg was! Ruimtes met veel mensen vond ze niet 
prettig. Ze had haar eigen plekje helemaal achterin.
Opvallend was haar mooie spreekstem. Geen wonder dat 
zij jarenlang op de Coolsingel op de telegraafafdeling heeft 
gewerkt. Heel wat mensen hebben haar stem gehoord!! 
Daar kon ze met veel enthousiasme over vertellen.

In 1951 trouwde ze met Bouke Heinecke. Nog steeds komen 
wij sporen van hem tegen in de Bergsingelkerk: hij was 
antiek-restaurateur. De liturgische tafel is van zijn hand en 
ook de katheder die erop staat. Mevrouw Heinecke had een 

grote hobby en dat was lezen. En als je van lezen houdt dan 
heb je ook boeken in huis. Nou…. die heeft ze!!!!!

In de kerk ging ze stil haar eigen gang, maar haar 
vriendelijkheid viel op. Ze liep nog als een jonge dame, 
woonde nog zelfstandig. Had wel haar dochter Ada en 
schoonzoon Daan in de buurt.

Op vrijdag 18 september hebben wij in een dankdienst, 
natuurlijk in de Bergsingelkerk, afscheid van haar 
genomen. Daarna brachten we haar naar Crooswijk waar 
de begrafenis plaatsvond. We denken vooral aan Ada en 
Daan Quak - Heinecke en aan de kleinkinderen die een 
bijzondere moeder en oma moeten missen. En voor ons 
is er weer zo’n vertrouwde plek in de Bergsingelkerk leeg 
geworden.

Aad van Endhoven

UIT DE URDU-GEMEENTE

UIT DE GEMEENTE
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Het effect van schaarste
Ons leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig 
van hebben. Dat is zo’n beetje de strekking van het boek 
‘Schaarste’. In dit boek werken Harvard-econoom Sendhil 
Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir op een 
verrassende manier uit hoe schaarste onze aandacht stuurt. 
Of het nu gebrek aan geld, voedsel, tijd, sociale contacten 
of iets anders is: schaarste beperkt ons denkvermogen. Wie 
lijdt aan schaarste neemt andere beslissingen dan iemand 
die zich bevindt in een situatie van overvloed. In de praktijk 
zijn dat dikwijls minder verstandige beslissingen. Ook 
zorgt schaarste ervoor dat je vermogen tot zelfbeheersing 
minder goed functioneert. Wanneer je lange tijd geen eten 
hebt gehad dan zul je je moeilijk kunnen beheersen als je 
aanschuift aan tafel. 

De auteurs laten aan de hand van allerlei voorbeelden zien 
hoe schaarste het denkvermogen van mensen negatief 
beïnvloedt. In mijn werk met mensen in armoede hoor 
ik anderen soms vragen: zijn mensen in armoede wel 
slim genoeg om iets aan hun situatie te doen? Kunnen ze 
wel met geld omgaan? Uit het boek van Mullainathan en 
Shafir blijkt het volgende: het effect van schaarste is dat 
het IQ van mensen daalt. Het risico bestaat dat mensen die 
voortdurend financiële kopzorgen hebben in een vicieuze 
cirkel terecht komen. Hoe sterker een mens het gebrek 
aan geld ervaart, hoe minder ruimte iemand in zijn hoofd 
heeft om een weloverwogen besluit te nemen. Ik zie dan 
bijvoorbeeld dat iemand een duur telefoonabonnement 
afsluit, terwijl hij zich daarmee dieper in de schulden 
steekt. Uit onderzoek blijkt dat door schaarste iemand het 
moeilijk vindt om over de gevolgen op lange termijn na te 
denken. 

Bij Goud van Noord ontmoeten we voortdurend mensen 
bij wie schaarste een belangrijk thema is in hun leven. 
We zien wat het met wijkbewoners doet: schaarste creëert 
schaarste. Tegelijk opent dit boek de ogen voor mijn eigen 
schaarste. Ik heb het geluk dat ik niet telkens wakker hoef 
te liggen over de dieprode cijfers op mijn bankrekening, 
maar dat wil niet zeggen dat er geen schaarste in mijn 
leven is. Veel bezoekers van Goud van Noord hebben geen 
gebrek aan tijd. Hoe anders is het voor velen van ons. Ook 
een schaarste aan tijd heeft effect op ons vermogen om te 
denken. Het beperkt onze creativiteit, het zorgt voor stress 
en dat beïnvloedt weer ons geheugen. En last but not least 
lijdt ons humeur eronder. 

Eindigen we in mineurstemming? Nee, zeker niet! Het 
mooie van dit boek is dat het het wij-zij-denken doorbreekt. 
Wij lijden allemaal aan een vorm van schaarste. Dat maakt 
bescheiden.
We zitten in hetzelfde 
schuitje en daarom hebben 
we elkaar nodig. Ik leer 
van de wijkbewoners in 
het Oude Noorden om het 
werk soms neer te leggen 
en tijd voor iets of iemand 
vrij te maken. We inspireren 
elkaar. Samen bouwen 
aan iets moois in de wijk 
zorgt voor een geweldige 
overvloed!

Bram Robbertsen, buurtpastor 
Goud van Noord

‘Hoe gaat het?’… ‘Steeds beter!!’
Een kort bericht van mij, Aad. In de zondagsbrieven heeft 
u kunnen lezen dat het langzaamaan steeds beter met mij 
gaat. Daar ben ik ongelofelijk dankbaar voor.
Ik ben me ervan bewust dat ik van heel ver gekomen ben. 
De artsen helpen mij daar nog steeds aan herinneren.
Maar ik voel dat de energie weer aan het opkomen is en ook 
het gevoel dat ik weer graag iets zou willen doen. Wel is mij 
op het hart gedrukt dat de revalidatie nog in volle gang is 
en zeker niet voltooid. Maar dat voel ik zelf ook wel. Toch 
hebben we afgesproken dat ik weer langzaamaan contact 
ga zoeken met de mensen waarmee ik, voor ik ziek werd, 
contact had.
Daar ben ik nu mee bezig. Ook wil ik graag weer voorgaan 
in enkele kerkdiensten. Daar kijk ik heel erg naar uit. 
Eerlijk gezegd heb ik af en toe gedacht dat dit niet meer 
tot de mogelijkheden behoorde!!!! De diensten zijn alle 
drie in de Bergsingelkerk omdat daar op het ogenblik mijn 
werkterrein is, dus ook de meeste contacten liggen. Die 
diensten zijn op: 11 oktober, 22 november en 25 december.
Die van 22 november (Eeuwigheidszondag) en 25 december 

(Kerstmorgen) hoop ik weer met de tienergroep en de 
kindernevendienstgroep uit te voeren. 
De kerstmorgendienst zal de laatste dienst zijn, want de 
afspraak was en is dat mijn pastorale werkzaamheden 
eind van dit jaar zullen eindigen. En hopelijk is er dan ook 
opvolging!! 

Kortom: plannen genoeg, maar die geven ook weer nieuwe 
energie. Tot slot wil ik, uit de grond van mijn hart, en als 
het nóg dieper kon nóg dieper, u allemaal, de mensen 
van BMVier en van de Bergsingelkerk, bedanken voor het 
geweldige medeleven. De brieven, de kaarten die steeds 
weer kwamen en nog steeds komen. Volgens mij hebben 
sommigen van u een hele kaartenwinkel thuis.
Maar ik wist niet dat die aandacht en dat medeleven mij 
zo zouden helpen, ja zelfs een steun in de rug waren om 
verder te knokken. Het waren zelfs gebeden die ik nog 
steeds koester en bewaar in een mand die staat naast mijn 
stoel in de woonkamer.
Hartelijk dank voor alles en: we zien elkaar!!!!!!!!

Aad van Endhoven

GOUD VAN NOORD

EVEN BIJPRATEN
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Vrouwen aan het woord
Voor het jubileum van Rosa zijn mooie woorden geschreven. 
In overleg met de schrijfster mag ik deze bijdrage doorgeven.

In 1996 ben ik in Rosa gekomen. Ik heb in al die jaren heel wat 
vrouwen leren kennen van verschillende etniciteit (culturen).
Rosa biedt hen een thuis waarin zij zichzelf kunnen zijn en 
elkaar kunnen ontmoeten. Een plek hebben voor zichzelf. Dat 
is al een rijkdom op zich.

Ik heb mezelf deels kunnen verwezenlijken door Nederlandse 
conversatielessen te geven. Daardoor leerde ik nog meer 
vrouwen kennen en voelde me betrokken bij het geheel en het 
doet me goed te zien dat ieder op haar eigen manier een stapje 
verder komt in haar eigen ontwikkeling. Zelf volgde ik vrijwel 
alle cursussen die Rosa bood. Ik leerde wat bij de collageclub, 
yoga en het koor. Het was vaak gezellig en zij boden het 
onontbeerlijke gezelschap voor mij, als alleengaande vrouw.

Dit had ik zeker nodig omdat ik nieuwe contacten nodig had en 
het koor me de nodige verstrooiing  bood. Ik heb Rosa ervaren 
als een warm bad. In tijden dat het slecht met me ging was ik 
welkom en werd ik gevoed. Zij hebben in zekere zin gezorgd 
voor mijn overleving.
Het gaat beter met me. Ik voel me nu lekker in mijn vel en 
ben de vrouwen van Rosa dankbaar voor alles wat zij me 
hebben geleerd. Rosa betekent voor mij een tweede familie, 
een vangnet wanneer ik het emotioneel koud heb. Liefde 
krijgen. Ik ben al aardig op weg om te ontvangen, doorbreken 
van de eenzaamheid wanneer ik een depressie heb, gevoed en 
in zekere zin bemoederd worden. Ontmoeting en afleiding, 
gastvrijheid. Wanneer ik goed in mijn vel zit: ontwikkeling 
van talenten en de broodnodige gezelligheid en verbinding. 
Tegenwoordig heet dat inclusiviteit. Ik heb door jullie geleerd 
dat één en één drie is.

Dank jullie allemaal!
Erica

COLUMN

BOEKBESPREKING
Weest manlijk, zijt sterk.
De biografie van Pim Boellaard

Na het lezen van het boek over Juliana, geschreven door 
Jolande Withuis, was ik erg nieuwsgierig geworden naar de 
persoon Pim Boellaard. Jolande noemt deze persoon nogal 
eens in haar boek als verzetsstrijder en vriend van prins 
Bernhard. Over Boellaard heeft ze een biografie geschreven. 
Dat ben ik gaan lezen. In enkele dagen had ik het uit en wat 
was het spannend.
Ik was zo nieuwsgierig naar deze man geworden omdat hij 
een eerlijk, dapper en rechtvaardig mens was en toch een 
goede vriend bleef van prins Bernhard ondanks diens foute 
gedrag. Graag wilde ik weten waarom hij Bernhard niet 
openlijk bekritiseerde en bij zijn vriendschap bleef.
Dat antwoord heb ik gekregen en ik begrijp het nu 
helemaal.
Pim Boellaard was niet bekend in Nederland maar wel 
geliefd bij oud-verzetsmensen en kampoverlevenden.
Pim komt uit het geslacht Boellaard. Zijn vader was officier. 
Ook de voorouders waren allemaal militairen. Deze 
mensen waren niet van adel maar verkeerden wel in die 

kringen. Zij hadden ook contacten met het koningshuis. 
Uit die families, liefst van adel, werden de hofdames en 
andere paleismedewerkers gekozen. Pim verkeerde ook aan 
het hof en was bij het huwelijk van Bernhard en Juliana. Hij 
werd een van de vrienden van prins Bernhard. Het was de 
bedoeling dat Pim ook militair werd. Maar hij studeerde 
in Rotterdam aan de Nederlandse Handelsschool en werkte 
bij een verzekeringsmaatschappij. Hij werd opgevoed om 
een eerlijk en hardwerkend mens te worden in de sfeer van 
God, Vaderland en Oranje

Hij was enig kind en 
werd met veel liefde 
omringd. Zijn ouders 
hadden alles voor hun 
Pimmetje over. Je zou 
zeggen dat hij erg 
verwend werd, maar 
dat was niet zo en 
inderdaad werd Pim 
een bijzonder mens.
Toch heeft hij als 
militair zijn steentje 
bijgedragen, want in het begin van de oorlog heeft hij 
gevochten tegen de Duitsers. Hij had de leiding over een 
afdeling van ons leger. Zijn leven lang hield hij contact met 
de soldaten uit zijn afdeling. Na de capitulatie werd hij 
commandant bij de ordedienst, een verzetsorganisatie van 
reserveofficieren van het Nederlandse leger.
Hij werd verraden en opgepakt in 1942, heeft in het 
Oranjehotel gevangen gezeten en in verschillende andere 
gevangenissen. Hij was er van overtuigd dat hij de doodstraf 
zou krijgen, want zijn medeverzetsmaten werden in 
groten getale voor het vuurpeloton gezet. Hij was bang 
en probeerde dapper vol te houden door zichzelf moed in 
te spreken. Hij oefende om voor het vuurpeloton waardig 

ALLERLEI
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te sterven en gek genoeg hielp hem dat over zijn angst 
heen. Ook werd hij regelmatig verhoord; dat onderging 
hij moedig en sterk. Zelfs Himmler wilde hem wel eens 
ontmoeten en vragen aan hem stellen.
Na een jaar gevangenschap, waarin hij zijn familie niet zag 
en weinig van hen hoorde, werd hij naar kamp Natzweiler 
gestuurd met de bedoeling om hem daar te laten verdwijnen, 
door zich dood te werken, te verhongeren of aan een ziekte 
te overlijden. Hij werd daar kapitein van de barak waar nog 
zestig andere Nederlandse politieke gevangenen zaten en 
heeft daar een bijzondere rol gespeeld. Hij bleef iedereen 
aanspreken zich dapper te gedragen, hoofd omhoog 
houden, geen schillen van de grond oprapen enz.: ‘Blijf 
sterk en dapper’. Ze werden bewaakt door criminelen en 
dat ging er vreselijk aan toe. Men moest soms de eigen 
medegevangenen zo slaan dat ze daaraan stierven. Pim 
moest dat eens doen, maar hij weigerde dat en dat dwong 
toch respect af. Ook brak er vlektyfus uit en daar stierven 
veel mensen aan. Pim kreeg het ook, maar door de hulp 
van de andere gevangenen heeft hij het gered. Pim zat 
bij veel van hen bij hun sterven en later heeft hij al hun 
familieleden kunnen vertellen hoe de laatste uren van hun 
man, vader of zoon waren. Ook bij Wiardi Beckman zat hij 
aan het sterfbed. Het zware werk deed velen sterven, toch 
hielpen ze elkaar, waardoor Pim het overleefde.
Wat ik zo bijzonder vind is dat Pim geen verschil maakte 
tussen een arbeider, socialist, communist of mensen uit 
zijn milieu. Dat was ongekend want je ging niet om met 
mensen uit een lagere klasse. Hij vond het belangrijker om 
samen te werken en elkaar met alles te helpen.
Zij die het overleefden werden vrienden voor het leven. 
In 1945 werden zij bevrijd; toen waren ze al van kamp 
Natzweiler overgebracht naar Dachau. Daar zaten ze met 
tweeduizend gevangenen in een barak. Het duurde daarna 
veel te lang voor ze opgehaald werden. Pim is toen naar 
Nederland gereisd en vroeg uiteindelijk prins Bernhard om 
hulp voor zijn medegevangenen, want hij kreeg nergens 
anders hulp en elke dag stierven er nog mensen. Dit werd 

heel snel geregeld door 
Bernhard en dat is Pim 
dus nooit vergeten. 
Daarom heeft hij Bernard 
nooit publiekelijk 
bekritiseerd na de 
Lockheedaffaire, maar 
in zijn aantekeningen 
stond wel de zin: Hoe 
kon je dit doen?
Jolande heeft eenmaal 
met hem kunnen 
spreken, toen zij aan de 
biografie begon, in zijn 
woning waar hij al die tijd woonde. Dat was in het jaar 
2000. Hij overleed in 2001 97 jaar oud. Later mocht zij in 
dat huis haar onderzoek doen en omdat Pim, en ook zijn 
vader, alles opschreef in dagboeken (het huis lag vol met 
documentatie) kon zij een leven beschrijven op de manier 
alsof je er zelf bij was.
Ik heb na het lezen zelfs het idee dat ik Pim en zijn familie 
goed gekend heb. Het boek heeft nog dagen op tafel gelegen 
en dan keek ik naar de foto op de kaft en dan moest ik weer 
aan hem denken. Zijn schoondochter, Miente Boellaard 
was hofdame van koningin Beatrix. Haar heb ik gezien in 
de documentaire: De zware jas van Beatrix. Pim was zelf 
getrouwd met een barones. Na het lezen heb ik internet 
afgespeurd om nog van alles over hem te vinden. Ik kwam 
een geweldig filmpje tegen waarin hij na de bevrijding van 
het kamp werd geïnterviewd. Op de kaft van het boek staat 
een foto van hem tijdens dat interview. Na de oorlog is 
hij zich in blijven zetten voor de familie van omgekomen 
medegevangenen. Hij heeft het Dachau-comité opgericht 
en nog vele andere belangrijke acties gevoerd en lezingen 
gegeven om deze periode nooit te vergeten. Ik heb het boek 
gauw teruggebracht naar de bibliotheek, want ik kon er 
niet meer los van komen.

Corrie de Groot

 

Afscheiding en Doleantie te Rotterdam
Van de redactie van de website GereformeerdeKerken.
info ontvingen we de volgende mail:

Dezer dagen verschenen op onze website een 
kerkhistorisch overzicht betreffende Afscheiding en 
Doleantie te Rotterdam (in drie delen) en een historisch 
overzicht betreffende de Bergsingelkerk en andere 
kerkgebouwen te Rotterdam (in twee delen). 
U kunt deze informatie vinden op: 

https://gereformeerdekerken.info/2020/08/20/
afscheiding-en-doleantie-te-rotterdam-1/
https://gereformeerdekerken.info/2020/08/22/
afscheiding-en-doleantie-te-rotterdam-2/

https://gereformeerdekerken.info/2020/08/25/
afscheiding-en-doleantie-te-rotterdam-3/
en
https://gereformeerdekerken.info/2020/09/05/de-
bergsingelkerk-te-rotterdam-1/
https://gereformeerdekerken.info/2020/09/08/de-
bergsingelkerk-te-rotterdam-2/

We zijn ervan overtuigd dat veel van uw gemeenteleden 
het verhaal graag zullen willen lezen. 

Met een hartelijke groet!
Namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.

Info: G.J. Kok - Groningen
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Mutaties
Ingekomen

J.P. Korteweg  M bel 27-12-1969 Dijkje 67 2987 VH

S. Korteweg-Vermeer V bel 19-09-1965  Ridderkerk (Bolnes)

W. Korteweg  M dpl 25-11-1999

M. Korteweg  V dpl 10-06-2001

Verhuisd

M.J. Schuring  V dpl 30-08-1976 van Larikslaan 135 3053 LA

    naar Larikslaan 227 3053 LD

Vertrokken

F. Vormeer  M bel 14-02-1984  van Bergselaan 84a 3037 CC

S. Vormeer  V dpl 16-09-2015  naar Dongen-Rijen

M. Vormeer  M dpl 16-10-2012  

A.H.M. van Vliet V bel 29-04-1991 Van Heuven Goedhartlaan 5 2694 AA

     ‘s-Gravenzande

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
In september en oktober kerkt de Buurtkerk om de week in BMVier, de andere diensten gaan via 
de groepsapp en komen ook op de site te staan: www.buurtkerkoudewesten.nl waar ze enkele 
weken blijven staan. Voor de vieringen in november zijn plek en tijd nog onzeker.
27 september 12.00 uur Katinka Broos BMVier
04 oktober 11.30 uur Akke Gerritsen via WhatsApp
11 oktober  12.00 uur Katinka Broos BMVier
18 oktober 11.30 uur  Herman IJzerman via WhatsApp
25 oktober 12.00 uur Jan Prij BMVier
01 november 11.30 uur Katinka Broos via WhatsApp

VIERINGEN WIJKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN BMVIER:
25 september 17.00 uur Katinka Broos
30 oktober 17.00 uur Els Schenk
27 november 17.00 uur Katinka Broos AdventsvieringV

ie
ri

n
g
e
n

BMVier BMVier

12-07 Diaconie 10.00
 Kerk 12.00
19-07 Diaconie 7.50
 Kerk 9.00
26-07 Diaconie 20.00
 Kerk 23.50
02-08 Diaconie 9.50
 Kerk 7.00

09-08 Diaconie 12.50
 Kerk 15.00
16-08 Zending 22.00
 Kerk 17.50
23-08 Diaconie 16.90
 Kerk 15.50
 Project 38.70
 Koffiepot BMVier 40.00

Van de BSK geen opgave ontvangen.

Financiële verantwoording OPBRENGSTEN COLLECTES
JULI - AUGUSTUS 2020

In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 
deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In 
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 
deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In 
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze 
regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband 
met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar 
gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy 
zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.

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

Mutaties
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige 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?
 Slechtvalk (150 km per uur – horizontaal)
2.  Er bestaat een toptien van de snelste dieren ter wereld (op het land). Noem er vijf.
 Jachtluipaard – Gaffelbok – Gnoe - Hazewindhond - Haas
3.  In IJsland zijn minstens dertig tot veertig adembenemende watervallen. Hoe heet de meest 

populaire waterval van IJsland?
 Gulfoss of Godafoss
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?
 Magnesium en zink
5.  Je kent de uitdrukking wel ‘Van een koude kermis thuis komen.’ Welke twee woorden geven 

betekenis aan het woord koude?
 Onbeduidend - onbetekenend
6.  Honderden kilometers legde hij te voet af. Het inspireerde hem kennelijk zodanig dat hij 

onvergetelijk mooie muziek componeerde, die moeiteloos alle onzin van onze moderne tijd 
heeft overleefd. Over welke componist hebben we het hier?

 Johan Sebastiaan Bach – werd geïnspireerd door Dietrich Buxtehude
7.  Mercurius heeft van alle planeten de meest elliptische (uitgerekte) cirkel in het 

sterrenstelsel. De dichtste nadering tot de zon ligt op een afstand van hoeveel miljoen 
kilometer?

 47 miljoen kilometer
8.  De Tarantula-nevel is een emissienevel in het sterrenbeeld goudvis. Het hemelobject 

ligt ongeveer 179.000 lichtjaar van de aarde verwijderd. In 1751 ontdekt door een Franse 
astronoom. Wat is zijn naam?

 Nicolas Louis de Lacaille
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?
 Angst voor vrijdag de dertiende
10 a Vermaning van een dominee. Cryptogram van vijf letters.
 Preek
10 b Bijbels figuur met een ronde rustplaats.
 Obed

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1.  Guido Gezelle is de beroemdste Vlaamse dichter uit de negentiende eeuw. Behalve dichter 

was hij ook priester. Hij richtte in 1890 een tijdschrift op. Wat is de naam van dit tijdschrift?
2.  Hoeveel ton ijs is er gesmolten door de opwarming van de aarde tussen 1994 en 2017? (De 

ijsafname is vooral zichtbaar op de Noord- en Zuidpool).
3.  Welk dorp in Groningen is uitgeroepen tot het mooiste van Nederland? En hoe heet de brug 

die daar zeer belangrijk is en ruikt naar alcohol?
4.  Hoe vaak hebben we deze woorden gehoord: ‘De Here zegene u en behoede u! De Here doe 

zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De Here verheffe Zijn aangezicht over u en 
geve u vrede’. In welk bijbelboek staan deze inspirerende woorden?

5.  Wanneer werd de eerste Elfstedentocht (‘De tocht der tochten’) verreden en hoeveel zouden 
er nog volgen? Hoe heet de laatste winnaar?

6.  In zijn eerste gemeente, Scharendijke op Schouwen-Duiveland, maakte ds Harminus 
Martinus Kuitert de watersnood van 1953 mee. Een week na de ramp preekte hij in 
Haamstede. Wat was het thema van deze dienst?

7.  Hoe heet het kleine mooie middeleeuwse dorpje in Zuid-Frankrijk waar kunstenaars als 
Marc Chagall, Pablo Picasso en Jean-Paul Sartre lange tijd verbleven?

8.  Cryptisch: Die bijbelse figuur hoort in de tenniswereld (vier letters)./ Bijbelse protestsongs 
(dertien letters).

9.  Kaatsen is doorgaans een typische Friese sport. Uit hoeveel personen bestaat een 
kaatspartuur?

10.  ‘Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert. Hun 
lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals’. Waar staan deze 
zinnen?

Veel succes allemaal!
Heb je vragen, bel 010-4653242 of mail hnamen@upcmail.nl 
Bert van Namen
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04 oktober – kleur: groen

 BMVier ds T. Verbeek

 BSK ds K.W. Broos

11 oktober – kleur: groen  Werelddiakonaat

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK dhr A. van Endhoven

18 oktober – kleur: groen 

 BMVier ds H. IJzerman

 BSK ds K.W. Broos

25 oktober – kleur: groen 

 BMVier dhr J. Prij

 BSK mw E. Verheul

01 november – kleur: groen: 

 BMVier mw C.E. Bakker

 BSK ds H. IJzerman

08 november – kleur: groen  Dankdag

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK ds A. Nottelman

15 november – kleur: groen 

 BMVier ds D.L.H. Lunenburg - Moret

 BSK ds T. Verbeek

22 november – kleur: wit

   Gedachteniszondag

 BMVier ds K.W. Broos

 BSK dhr A. van Endhoven

29 november – kleur: paars  1e Advent

 BMVier ds H. IJzerman

 BSK dhr J. Prij
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OVERZICHT KERKDIENSTEN

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

In de Bergsingelkerk wordt elke zondag voor oppas gezorgd voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar.

Wilt u de dienst beluisteren via internet? Zoek dan: https://www.kerkomroep.nl
Onder het keuzemenu ‘Rotterdam’ vindt u de uitzendingen van de Bergsingelkerk en BMVier 
van de afgelopen weken.

oktober – november 2020

WEBSITE: www.bERGSINGELKERK-bMvIER.NL

PREDIKANT
mw ds K.W. Broos

Schepenstraat 64c

3039 NL Rotterdam

tel. 06 - 44 09 88 89

e-mail: kwbroos@xs4all.nl

PASTORAAL WERKER
dhr A. van Endhoven

Oostplein 566

3031 EP  Rotterdam

Tel. 010 – 466 46 54

e-mail: a.van.endhoven@

outlook.com

KERKGEBOUWEN
Bergsingelkerk

Bergsingel 150

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 465 70 19

BMVier

Burgemeester Meineszstraat 4

3022 XE Rotterdam

tel. 010 - 476 78 45

KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150 

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 466 03 78

e-mail: gereformeerdekerkte 

rotterdam@kpnmail.nl

Het Kerkelijk Bureau is 

geopend op maandag van 

14.30 tot 16.00 uur.



Rouwcentrum De Meidoorn
Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Overschie
Rotterdam-Overschie

Rouwcentrum Hess
Capelle aan den IJssel

Afscheidshuis Hess
Rotterdam-Ommoord

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET

Christelijke toewijding 
in uitvaarten

OVERLIJDEN MELDEN

010  418 23 33
Dag en nacht bereikbaar


