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SPIJBELEN

Ik ben net bij iemand op bezoek geweest die erg ziek is. Onder de indruk van haar verhaal en 
verdrietig om wat er met haar gebeurt, loop ik door de wijk. Ik heb geen zin om naar mijn werk 
te gaan en ga op een pleintje op een bankje zitten. Na een poosje komt een jongen naast me 
zitten. Hij kijkt wat stuurs, of is het verloren, voor zich uit.
‘Wil je een mandarijntje?’ vraag ik, hem de lekkere vrucht voorhoudend.
‘Natuurlijk niet, corona toch’, zegt hij.
O ja, daar had ik niet aan gedacht.
Na een lange stilte zegt hij: ‘Ik spijbel.’
‘Ik ook.’
‘U bent te oud voor school.’
‘Ik spijbel van mijn werk.’
‘Waarom?’
‘Ik moet even rustig worden en nadenken, dat kan beter op een bankje in de zon.’
Hij kijkt mij verrast aan: ‘Rustig worden en even nadenken, dat doe ik hier ook’, en na een korte 
stilte vertelt hij over school en wat er allemaal mis is gegaan. Of eigenlijk, wat hij mis heeft 
gedaan en nu is hij bang voor de gevolgen. ‘Ik weet wel dat het stom is, maar toen ik dat deed 
dacht ik er niet bij na. Nu moet ik rustig worden en nadenken wat ik moet doen.’
Ik ga hier niet vertellen wat er gebeurd was op school, maar na even rustig worden, samen 
nadenken, zag hij het wel weer zitten om naar school te gaan en met zijn mentor te praten.
‘Waar werkt u dan?’ vroeg hij nieuwsgierig. Ik legde het hem uit en vertelde waar het 
wijkpastoraat is.
‘Dat is toch voor homo’s?’ vroeg hij verbaasd: ‘Er staat een regenboog op de ramen’. 
‘Die zijn ook welkom. Maar het betekent ook dat wie je ook bent of wat je ook doet, je wordt niet 
buitengesloten, je bent altijd weer welkom.’ En ik vertel hem het verhaal van Noach en de ark. 
‘In de Koran heet Noach Nuh, maar ik weet niet precies wat er over hem staat.’
‘Dat verhaal over die dieren ken ik, maar ik ga het aan mijn vader vragen, hij weet alles van de 
Koran.’
Een dag of tien later ligt er een briefje in de brievenbus voor ‘de mevrouw op het bankje’: op het 
briefje stond een lijstje met soera’s waarin Nuh wordt genoemd. ‘Bij ons is hij een groot profeet, 
mevrouw, en ik heb mijn mentor het verhaal van de regenboog verteld. Het is weer goed.’
Mijn dag ook. Ik ga veel vaker op bankjes zitten.

Katinka Broos
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We zijn nog niet van corona af, dus contacten gaan veel met 
de telefoon. Toch ligt er nu weer een goed gevulde Mare in 
de brievenbus. Veel schrijvers hebben hun best gedaan en 
het is weer een goed leesbaar blad geworden. 
De redactie wenst u allen veel leesplezier en vergeet de 
puzzel van Bert niet!!!

Hoe het zal gaan in de kersttijd en met Oud- en Nieuwjaar, 

niemand weet het. Wij wensen iedereen in ieder geval 
een goed 2021 toe en hopen van harte dat het Covid-19 
virus snel verdwenen zal zijn, want wij hebben allemaal 
genoeg van het opgesloten zijn, het opletten buiten op 
de anderhalve meter enzovoort. Het zou fijn zijn als de 
gemeente de kerstliederen mee mag zingen, in plaats van 
het over te laten aan de cantorij van de Bergsingelkerk en 
het zanggroepje van BMVier.

Een hartelijke groet van ons allen, 
Marian Luijkenaar Francken

VAN DE REDACTIE

INTERVIEW

Een fijn gesprek

Met Henk wilde ik graag een praatje maken en dat met jullie delen in 
Mare.
Enige jaren geleden heeft Else Griffioen hem al eens geïnterviewd, 
maar dat wist ik niet en het is niet erg om nog eens met Henk te praten 
over zijn onvermoeibare drang mee te werken aan een betere wereld.
Natuurlijk kennen we Henk allemaal, daar zorgt hij wel voor. Maar wat 
drijft hem zo om te doen wat hij doet en ons in zijn enthousiasme mee 
te willen voeren?
Daar kom je gauw achter, ik zal het vertellen.

Henk werd in 1951 geboren in Rotterdam, zijn ouders kwamen uit Zeeland. Ze gingen twee keer per zondag 
naar de kerk in de Duyststraat. Henk ging zonder bezwaar altijd mee. Er zaten toen veel mensen in de kerk, er 
moesten vaak stoelen bij. Dames hadden allemaal nog een hoed op. 
Er was niets revolutionairs aan of iets wat daar op leek.
Dat begon pas in de tachtiger jaren. Henk wilde wat aan de slechte omstandigheden doen van boeren in 
ontwikkelingslanden o.a. door middel van de Wereldwinkel. Dat was toen helemaal niet vanzelfsprekend. In 
de kerk mochten geen producten verkocht worden uit de Wereldwinkel. Met de werkgroep Werelddiaconaat 
gingen zij toen met een bakfiets met die producten langs gemeenteleden thuis om mensen erbij te betrekken. 
Daar kregen ze wel positieve reacties op. Later mochten in de hal van de kerk wel producten verkocht en 
informatie opgehangen worden, wat als een eerste resultaat werd gezien.
Ook werden er kerkdiensten gehouden over ontwikkelingswerk en er werd aandacht geschonken aan het 
Werelddiaconaat. Dat organiseert Henk nog tot nu toe, samen met de andere vrijwilligers van de Wereldwinkel. 
Denk aan de bijzondere bijeenkomsten over Nepal, Soedan, Bolivia en ook Ecuador waar onze Els van der 
Linden werkt als arts.

Jarenlang werden er vluchtelingen gehuisvest in het pand aan de Tidemanstraat 18, daar heeft Henk ook veel 
werk voor verricht. Het pand was van de kerk en mensen die kans maakten op een verblijf in ons land konden 
hier wonen, gezinnen of alleenstaanden. Dat pand is nu verkocht.

Nu is Henk lid van de Bezoekersgroep Asielzoekers Rotterdam, die mede door Dija, zijn overleden vrouw, is 
opgericht. Als mensen in de gevangenis zitten en geen of weinig bezoek ontvangen kunnen ze een beroep 
op hen doen via het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Toen ik met Henk in gesprek was had hij die morgen 
net een Poolse man bezocht, die uitgezet moet worden. De man is uit Amerika gevlucht en heeft daar een 
strafblad. Bij eventuele terugkeer zou hij daar dus naar de gevangenis moeten. Deze medemens is beschadigd 
door de drugs. Zo’n bezoek is bedoeld om mensen wat warmte te bieden.
Henk is ook betrokken bij de Wakes bij het uitzetcentrum op Zestienhoven als moment van aandacht voor 
het onbarmhartige asiel- en vluchtelingenbeleid. Die wakes worden georganiseerd door Welkom Onthaal, een 
samenwerkingsverband van de Pauluskerk, het ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt), Samen010 
en de Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam. Ook is hij lid van de werkgroep PAIS-Rijnmond e.o., een groep die 
zich bezig houdt met Palestina – Israël. Ik herinner mij de bijzondere bijeenkomsten die hij in BMVier over de 
Palestijnen organiseerde.

De kerk is voor Henk erg belangrijk voor de contacten en om elkaar te steunen. Hij ervaart vaak tegenwerking: 
als hij wat wil organiseren krijgt hij commentaar. Daarom vraagt hij zich wel eens af of hij hier in deze 
kerk moet blijven. Hij voelt niet genoeg medewerking, vindt dat wij ons allemaal moeten inzetten voor onze 
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Zusters en broeders,
In Openbaring 4 mag Johannes een blik werpen in de hemelse 
troonzaal. Hij krijgt hoge en heilige dingen te zien: er is iemand 
die op de troon zetelt, getekend met de kleurrijke gestalte van 
edelstenen. Er zijn bliksemschichten te zien en donderslagen 
te horen - en toch is dat alles niet afschrikwekkend, want er is 
een regenboog zichtbaar om de troon met maar één kleur, het 
smaragdgroen van Gods trouw.
Naast vierentwintig oudsten om de troon heen ziet Johannes 
ook vier dieren, letterlijk: vier levende wezens. Het eerste wezen 
vertoont de trekken van een leeuw, het tweede van een jonge 
stier, het derde heeft een gezicht als van een mens en het laatste 
lijkt op een adelaar. Ze zijn één en al oog. En heel bijzonder: dag 
en nacht zingen zij een loflied. Het is de lofprijzing op Hem die 
op de troon zit en die leeft tot in eeuwigheid: ‘Heilig, heilig, 
heilig is God de Heer, de Almachtige, die was en die is en die 
komt!’

Dit gedeelte helpt mij verder nu in deze dagen het dringende 
advies klinkt om de komende weken met maximaal 30 
gemeenteleden samen te komen en de samenzang achterwege 
te laten. Dit advies heeft me geraakt en ik heb mezelf de vraag 
gesteld hoe dat komt? Heeft het te maken met de aanleiding - 
een tv-reportage over medegelovigen - en de snelheid en impact 
van het advies? Is het de teleurstelling dat er in een keer een 
streep gaat door een uiterst consciëntieuze praktijk van (weer) 
veilig naar de kerk gaan, waar zoveel voor komt kijken?

Er zit nog een andere kant aan. De laatste maanden ben ik nog 
scherper bepaald bij het belang van de eredienst. En dan bedoel 

ik niet alleen het beoefenen van de onderlinge gemeenschap, 
de grote betekenis van koffiedrinken na de dienst, het omzien 
naar elkaar. In de liturgie op zondag is er sprake van worship, 
van het volbrengen van de lofprijzing.
We worden bepaald bij de werkelijkheid van God, van Pasen; 
we worden vanuit de Schriften op andere gedachten gebracht 
over deze wereld en over onszelf; er wordt gebeden - ook 
plaatsvervangend voor de wereld; de Maaltijd wordt gevierd 
als voorproef van Gods Rijk. We worden vanuit de eredienst 
aangemoedigd te leven als mensen die bij God horen…. Daaraan 
in vrijheid deel te kunnen hebben is zo kostbaar.

Naar het zich laat aanzien – de ontwikkelingen wisselen 
zich snel af - is de ruimte om samen te komen de komende 
tijd opnieuw kleiner. Dat doet pijn. Het is echter ook een 
ondubbelzinnig signaal dat wij als kerk delen in de grote 
zorgen om de oplopende Coronabesmettingen en daarin onze 
verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.
Toen we met Covid-19 geconfronteerd werden in maart dacht ik 
aan de woorden van Bonhoeffer: ‘Nu komt het aan op bidden, 
wachten op Gods tijd en het goede doen onder de Mensen’. Ik 
laat die woorden opnieuw tot me doordringen. 
En dan Openbaring 4. Het visioen van de vier wezens maakt 
duidelijk dat de hele bezielde schepping uit de vier hoeken 
van de aarde in Gods aandacht staat. God draagt al wat leeft 
op zijn hart, alles is bij Hem ‘veilig en teder bewaard’, ook nu 
in deze enerverende tijd. Stel je dat eens voor. Ontroerend is 
daarbij dat de vier levende wezens een loflied aanheffen; het 
eerste loflied dat in het boek Openbaring in de hemel klinkt. Er 
zijn tijden dat je door wat je meemaakt in je leven het loflied 

Nieuwsbrief Classispredikant Zuid-Holland Zuid (dd 8 oktober 2020)

DE LOFPRIJZING GAAT - toch - DOOR

Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens….
Openbaring 4:6

zwakkere medemens.
Henk schreef een keer een stuk over de drie V’s: Visie, Vertrouwen en Verbinding, die hij noemde als staande 
voor Geloof, Hoop en Liefde. Dan staat Visie voor gerechtigheid zoeken: geloof, Vertrouwen voor het geven 
van vertrouwen aan mensen, dat is Hoop en Verbinding staat voor de Liefde. Die laatste is het belangrijkste.
Henk wil ons meegeven elkaar beter te begrijpen, wees niet bang om jezelf bloot te geven, geef elkaar niet de 
schuld, neem met elkaar de verantwoordelijkheid, elk op je eigen manier. 

‘Denk ik nou zo anders?’ vraagt hij zich af? Het is moeilijk om met iemand echt contact te maken, de diepere 
levensmotivatie te ontdekken. Hij voelt zich soms eenzaam in de kerk.
Zo haalt hij de paus aan in wat hij schrijft in zijn vorige encycliek: ‘We moeten leven uit dankbaarheid, die 
dankbaarheid teruggeven aan de maatschappij.’ Het is ook dapper van de paus om te schrijven over de waarde 
van ieder mens, waarbij de LHBT-ers speciaal genoemd worden in de nieuwe encycliek.

Tja wij horen elke week de verhalen van mensen uit de bijbel en de boodschap is duidelijk genoeg: ‘Onze 
dienst aan de wereld gaat nu beginnen’ is een uitspraak van Aad van Endhoven na elke dienst waarin hij 
voorgaat en ik denk dan ja, daar gaan we mee aan de gang. Dat is dus bij Henk een sterke motivatie om altijd 
maar weer aan het werk te gaan vanuit de opdracht die wij allemaal elke week te horen krijgen.
Henk wil als laatste nog zeggen: Laten we samen iets doen, dat helpt meer dan alleen praten en het geeft zin 
aan je leven. Zoek de verbinding.
Henk blijft hopen dat het mogelijk is om als gemeente meer te betekenen voor onze zwakkere medemens.
Dank je wel Henk, en ga door op je ingeslagen weg zou ik zeggen. Ik heb bewondering voor je volharding.

Corrie de Groot-Meijer



4

Namens de diaconie wil ik u iets vertellen over waar wij 
de laatste tijd mee bezig zijn geweest.  Marlies, Sija, Gerard 
en ik hebben de afgelopen maanden regelmatig gesproken 
over hoe we de komende jaren willen omgaan met het geld 
dat onder andere door u gedoneerd wordt.

De diaconie ontvangt wekelijks, soms bijna dagelijks 
aanvragen voor allerlei goede doelen in de stad, in het land 
en wereldwijd. Voor tientallen grotere en kleine projectjes, 
stichtingen, doelen, en activiteiten die ons brieven, folders, 
acceptgiro’s sturen met vaak mooie verhalen over wat 
ze allemaal aan goede, vaak noodzakelijke dingen doen. 
Allemaal doen ze een appèl op onze empathie, interesse en 
vrijgevigheid. Het is natuurlijk onmogelijk om van al die 
initiatieven een goed beeld te krijgen, laat staan om ons 
erin te verdiepen, om kennis te maken met de mensen 
erachter en zo onze betrokkenheid te vergroten. Beslis dan 
maar eens waar je wel en waar je niet aan geeft en hoeveel 
dan? We voelden ons soms net een doorgeefluik van geld.

Het heeft ons wat tijd gekost en dankzij adviezen van 
buitenaf is daar meer lijn en helderheid in gekomen. 
Maar dat is wel wat we de komende jaren gaan doen! En 
we hopen dat te doen door te kiezen voor een klein aantal 
goede doelen waarmee we een extra verbinding voelen. Wij 
zullen u daar met enige regelmaat in de diensten wat over 
vertellen om u op de hoogte te houden van wat wij doen 
binnen de diaconie en u zo meer informatie geven over 
waar uw geld naar toe gaat.

Eén van de initiatieven die wij intensiever willen gaan 
steunen is Stichting La Sonrisa Naranja. Waarschijnlijk 
heeft u deze naam al vaker gehoord. Dit is de stichting 
van ons oud-gemeentelid Els van der Linden en haar 
man Gonzalo Bonilla. Zij zijn arts in de grootste stad van 
Ecuador, Guayaquil, een stad met drie miljoen mensen 
in het westen van het land aan de kust. Zij hebben een 
artsenpraktijk in de arme wijk Horizontes del Fortin. Zij 
verlenen daar geneeskundige zorg aan mensen die geen 
reguliere zorg kunnen betalen en ze proberen ziekte te 
voorkomen door voedselpakketten uit te delen, want goed 
gevoede mensen zijn minder vatbaar voor ziektes. Ze geven 
ook gezondheidsvoorlichting en regelen tandheelkundige 
zorg voor mensen die dat niet kunnen betalen. Voor 
de kinderen wordt in de zomervakantie zomerschool 
gegeven en met kerst wordt voor de kinderen een feest MET 
cadeautje georganiseerd.

Wij hebben groot respect voor het werk dat Els en Gonzalo 
in moeilijke omstandigheden verzetten. Zeker sinds corona 
ook daar het land in z’n greep houdt is het verlenen van 
zorg intensiever en lastiger geworden en juist harder nodig 
dan ooit. Omdat er zoveel zorg nodig is willen Els en haar 
man een tweede praktijk openen in de wijk. De bedoeling 
is dat daar behalve een arts ook een psycholoog komt 
werken. Er moet natuurlijk een gebouw neergezet worden, 
dat moet ingericht worden, er moet medische apparatuur 
gekocht worden en het personeel moet betaald worden: 
een groot project dus. 
Om dit spannende en positieve project een steuntje in 
de rug te geven hebben wij als diaconie besloten daar de 
komende jaren een bedrag voor ter beschikking te stellen.
Via een ‘diaconaal minuutje’ in de dienst en via stukjes in 
zondagsbrief en Mare willen we u wat vaker op de hoogte 
houden van waar de diaconie mee bezig is.

Hebt u interesse om mee te doen met de diaconie dan kunt 
u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We zoeken 
een extra diaken maar ook mensen die op projectbasis 
mee willen doen met activiteiten van de diaconie. Voor 
inlichtingen kunt u mailen: diaconie@bergsingelkerk-
bmvier.nl

Karen Siebel, voorzitter (ad interim) en penningmeester diaconie

DIACONIE

PROJECT

niet kunt zingen. Wij weten inmiddels dat er ook tijden zijn 
waarin het niet veilig kan zijn om te zingen. In de hemel gaat 
de lofzang op Hem die op de troon zit evenwel onverminderd 
door - plaatsvervangend en inspirerend. ‘De hemel bruist van 
dynamiek om het leven op aarde op gang te houden.’ (Jos de 
Heer).
Onze premier gaf als vuistregel voor het dragen van 
mondmaskers: ‘overal waar je de hemel niet kunt zien’. Die 

oriëntatie op de hemel voor ons dagelijks leven spreekt mij 
zeer aan. Laten wij voor elkaar, voor onze overheid en onze 
samenleving bidden om wijsheid, moed,
kracht en volharding.
In verbondenheid,

ds. Gerrit van Meijeren, Classispredikant Zuid-Holland Zuid
mail: g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl  tel: 06-543 13341

VOORBEDEN DIGITAAL 
DOORGEVEN
Het voorbedenboek is niet 
binnen handbereik door de 
onlinediensten.
Toch is het indienen van 
een voorbede vanaf nu 
dichterbij dan ooit voor 
veel meer mensen!
Vanaf nu is het mogelijk om uw voorbeden door te 
geven via de mail:
bskzondagsbrief@kpnmail.nl (voor BSK)
f2hjchuijer@hetnet.nl (voor BMVier)
Graag uiterlijk vóór vrijdagavond indienen.
Uw voorbede wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
De predikant noemt niet wie de voorbede heeft 
ingediend, tenzij u dat wel wilt en duidelijk aangeeft.
Johan & Corrie Langerak en Jaap Huijer zorgen ervoor 
dat uw voorbede tijdig doorgestuurd wordt aan de 
dienstdoende predikant.

Marlies van Doorn
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‘DAT GAAT SNEL…!!!’

Een jaar en negen 
maanden klinkt lang, 
maar het is zo voorbij 
heb ik gemerkt. Ik 
mocht als pastoraal 
werker vooral in en 
rond de Bergsingelkerk 
bezig gaan.
Vol enthousiasme 
ben ik in maart 2019 
begonnen: bezoeken, 

herstart OpenDeurkring, andere gespreksgroepen, 
diensten voorbereiden met kinderen en nog veel meer…
Ook hebben we droeve momenten van afscheid met elkaar 
meegemaakt. Vaste bekende plekken in de BSK waren 
opeens leeg!
Het ging allemaal eigenlijk best wel goed en het liep lekker. 
De contacten waren prima en we hadden ook plezier met 
elkaar. Uitstekend was het contact met Katinka, ook omdat 
we ons verhaal aan elkaar kwijt konden!
En toen kwam corona!!! En toen werd alles anders!!! We 
begonnen met de kerkdiensten die beluisterd werden via 
Kerkomroep. Opeens kon de Paasdienst samen met de 
kinderen niet meer doorgaan. Geweldig dat de cantorij er 
elke zondag was en nog steeds is!! De contacten werden 
anders, meestal per telefoon.
En toen kwam het ziekenhuis!!! En toen werd alles weer 
anders!!! Hierover heb ik al geschreven, maar alleen nog 
even dit: in die periode heb ik ervaren hoe het voelt als 
mensen intensief met je bezig zijn door aan je te denken 
op wat voor manier dan ook!
En toen ging het weer beter!!! En nu ben ik op halve kracht 
weer aan het werk tot en met december. Na de Kerstdienst 
houdt het voor even op! Hopelijk is er dan ook al opvolging.
Ik wil tot slot iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ik 
gekregen heb, bedanken voor al die gesprekken waar ik een 
heleboel van geleerd heb, bedanken voor de maandelijkse 
OpenDeurkring waar ik iedere keer naar uitkeek, bedanken 
de kinderen en de tieners die af en toe mijn collega’s in 
de diensten waren. Ik heb van jullie genoten en tijdens de 
voorbereidingen veel van jullie opgestoken! 
Vanaf januari gaan Maarten en ik voor vijf maanden 
naar Vlieland. Daar ben ik ooit (50 jaar geleden, jawel) als 
stagiair begonnen. Sommigen van u weten dat wij daar 
nog regelmatig komen. Het is nu een hele kleine kerkelijke 
gemeente die met gastpredikanten of pastoraal werkers 
probeert zich in deze tijd staande te houden. In de tijd 
dat we daar zijn zullen we af en toe even naar Rotterdam 
komen.

Het land ga ik niet uit, we zien elkaar zeker nog. We 
hebben ervaren dat er veel kan gebeuren in een korte tijd, 
maar de planning is dat ik vanaf juni volgend jaar weer ‘op 
de rol sta’ zoals dat heet. Maar dan natuurlijk ‘bij leven en 
welzijn!!!’

Aad van Endhoven

In Memoriam Piet van Gemeren

Op 11 oktober j.l. is de heer Piet van Gemeren overleden 
in de leeftijd van 87 jaar. De laatste jaren woonde hij in 
Oostvoorne maar daarvoor zijn hele leven in Rotterdam.
Ik leerde hem kennen in de jaren negentig toen hij 
voorzitter van de Commissie van Beheer was. Samen met 
ds Jan Snijder en scriba Henk van den Driessche vormden 
zij een bestuurlijk trio dat een stempel drukte op het 
werk in de Gereformeerde kerk van Rotterdam. Hij was 
actief tot begin van het nieuwe millennium in een roerige 
tijd voor onze kerk. Piet was een sterke en innemende 
persoonlijkheid en zijn overtuigingskracht was groot. 
Piet en Miep waren bijzonder gastvrij en lieten anderen 
graag delen in het goede leven.
Hij was een man van betekenis voor onze gemeente en 
vandaar onderstaand ‘in memoriam’ uit het kerkblad van 
de Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Plony de Jong

“Piet was een echte Rotterdammer van de wederopbouw. 
Hard werken en overal mogelijkheden zien, nieuwbouw na de 
kaalslag.
Als volkshuisvester stond hij aan de wieg van vele 
woningbouwprojecten, altijd met hart voor de onderkant van de 
samenleving.
Voor zijn bijzondere verdiensten ontving hij de Wolfert van 
Borselenpenning van de stad Rotterdam, een onderscheiding die 
overigens niets veranderde aan zijn gepassioneerde en energieke 
levensstijl.
Hij bleef lang doorwerken en had voor alles en iedereen een 
nieuwsgierige belangstelling.
Met zijn vrouw Miep, die tweeënhalf jaar geleden overleed, 
kreeg hij vijf dochters en een rijke schare kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.
Hij genoot intens van het contact, van het leven dat altijd weer 
doorgaat.
Zo zal hij herinnerd worden: als een actieve en betrokken vader en 
opa.
Verdriet en gebrokenheid bleven Piet niet bespaard in zijn leven.
Het mocht een plaats krijgen in het licht van de Eeuwige, in 
de afscheidsdienst afgelopen vrijdag, naast talloze dierbare 
herinneringen. Zo geven we hem uit handen aan een God die liefde 
is, en vrede brengt.

We gedenken Piet van Gemeren met eerbied en respect.”

UIT DE GEMEENTE

GOUD VAN NOORD

Goud op Zondag

Het is prachtig dat de Bergsingelkerk haar deuren 
wagenwijd openzet voor de buurt! Ook als Goud van Noord 

plukken we daar de vruchten van.
Dit jaar zijn we als diaconale organisatie gestart met 
laagdrempelige interculturele vieringen onder de naam 
Goud op Zondag. Vanuit de doelgroep van Goud van 
Noord was er behoefte aan laagdrempelige diensten. Eerst 
kwamen we bij elkaar in wijkgebouw de Weerhaan, maar 
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ER LIGT EEN BOEK…

Er ligt een boek op de tafel in de hal van BMVier. Op de voorkant 
staat een foto van een vrouw in de keuken. Trots en serieus. 
Naija heeft een eigen kookboek, of liever gezegd, een bakboek. 
Zij is erg goed in het maken van taarten en koekjes. Het is niet 
alleen erg lekker maar het ziet er ook mooi uit.
Al jaren bakt zij voor grote bijeenkomsten in Rosa de taarten 
en/of de koekjes.
Dan komt ze ‘s morgens binnen en zet haar kunstwerken neer. 
We kunnen nog net een foto maken en dan worden de taarten 
al aangesneden en verkocht of uitgedeeld. Ik kan me niet 
herinneren dat we ooit met restanten zaten: alles schoon op!
Naija is een zeer bescheiden vrouw. Ze doet haar 
gastvrouwenwerk al jaren zeer trouw, goed en netjes.

Tijdens het gastvrouwenoverleg wordt een gastvrouw in het 
zonnetje gezet en toen Naija geprezen werd o.a. vanwege haar 
mooie taarten werd het plan geopperd om haar groter te eren 
en daarom haar recepten te verzamelen om hiervan een boekje 
voor haar te maken. Dus werden al haar taarten op de foto 
gezet en ontstond er een mooi beeld van haar bakkunst.
Wat zou een goede gelegenheid zijn om het boek feestelijk aan 
te bieden? Het 25-jarig jubileum van Rosa!
Met vrouw en macht is er gewerkt aan de totstandkoming. 
Eerst maakte Naija een keuze van haar taarten op grond van 
de foto’s. Dat was niet makkelijk. Iedere keer kwamen er 
weer nieuwe suggesties bij. Het zou een enorm boek kunnen 
worden. Dus er moest gekozen worden.
Dan moesten de recepten beschreven worden in het Nederlands 
en in het Arabisch. Met z n drieën hebben we heel wat uren 
doorgebracht in het zoeken naar woorden en het omschrijven 
van processen.
Fijn dat Duria alles in het Arabisch heel netjes op kon schrijven. 
We hebben erg gelachen om de term ‘een snufje zout’. Dan 
hebben we gastvrouw Frances die boeken corrigeert en voor ons 

de tekst wilde doorlopen en er een logisch geheel van maakte. 
Toen waren we er nog niet want de vormgeving luistert nauw. 
Bernadette bood haar diensten aan. Zij wist er een heel mooi 
fotoboek van te maken. Het is een bijzonder proces geworden 
waarin we elkaar beter hebben leren kennen. Een proces 
waarin een bescheiden vrouw die altijd op de achtergrond 
staat naar voren schuift en zichtbaar wordt met haar talenten.

Hoe is het zo gekomen, Naija? Van wie heb je het bakken 
geleerd? Ze vertelt dat ze altijd goed heeft opgelet in de keukens 
van andere mensen; niet van één persoon in het bijzonder. Dat 
doet ze nog steeds. Ze struint het internet af en zoekt YouTube-
filmpjes om nieuwe recepten uit te proberen. Ze heeft haar 
eigen basis voor taart ontwikkeld en rekent in glazen: een 
glas bloem en een glas olie. Naija wil met haar boek vrouwen 
helpen om te bakken en er plezier in te krijgen. Zo werkt het 
voor haar. Uren is ze bezig om er kunstwerken van te maken.

COLUMN

al snel ontstond de behoefte om de overstap te maken naar 
een kerkgebouw. Mensen verlangden naar een liturgische 
ruimte. We zijn dan ook blij dat we in september onze 
viering konden houden in de Bergsingelkerk. Een aantal 
deelnemers was al jaren niet meer in een kerk geweest. Wat 
was men blij met deze viering in uw kerkgebouw.
Naast vrijwilligers en enkele anderen komen vooral 
mannen, vrouwen en kinderen uit de doelgroep van Goud 
van Noord naar deze laagdrempelige vieringen. Meestal 
heeft men een christelijke achtergrond, maar is de drempel 
te hoog om naar een doorsnee kerkdienst te gaan. Juist voor 
deze wijkbewoners zijn de diensten in het leven geroepen. 
Sommige vrienden van Goud op Zondag hebben een klein 
netwerk. Zij verlangen naar een warme gemeenschap waar 
ze zich thuis voelen. Men kent elkaar al van ons inloophuis 
en daardoor is er het feest van de herkenning. Tegelijkertijd 
willen we een open en diaconale gemeenschap zijn waar 
iedereen uit de wijk van harte welkom is. 
De eerste viering in de Bergsingelkerk zag er veelbelovend 
uit. Er waren vijfentwintig mensen, waaronder vijf 
kinderen. Het was een kleurrijk gezelschap van mensen 

uit: Suriname, Curaçao, Aruba, Marokko, Portugal, 
Ethiopië, Verenigde Staten, Kaapverdië, Soedan, Pakistan 
en Nederland. Het is geweldig bemoedigend als je ziet hoe 
belangrijk Goud op Zondag is voor deze mensen. Onze 
boodschap is: Jij bent goud!
We zijn dankbaar voor de laatste ontwikkelingen, maar 
er is ook de zorg over de impact van het coronavirus. Juist 
in deze fase is continuïteit belangrijk. Voor ontmoeting 
is nauwelijks ruimte in verband met alle beperkingen. 
Door het grote aantal besmettingen in Rotterdam doen 
we er verstandig aan voorlopig geen samenkomsten te 
organiseren. Nu we niet kunnen vieren, zien we uit naar 
het moment dat de maatregelen van het RIVM versoepeld 
worden. 
We dromen van de dag dat de deuren van de Bergsingelkerk 
weer open staan om onze vrienden van Goud op Zondag te 
verwelkomen. Wat is het mooi dat uw kerkgebouw ook voor 
Goud op Zondag een vindplaats van HOOP is geworden. We 
weten ons gezegend!

Bram Robbertsen, buurtpastor Goud van Noord
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EEN BIJZONDERE DAG 

Op een zaterdagavond enkele weken geleden zat ik thuis 
en dacht: wat heb ik nu toch een bijzondere dag gehad’. Ik 
voelde me gewoon warm en opgewonden. Want waarom 
was dat nou?
Met Piet de Jong, van Tulpen uit Rotterdam, hadden we 
vaasjes bloemen gemaakt in het Nozepandje. Dit keer maar 
met vier personen vanwege de coronaregels.
Wij brachten ze in de buurt bij mensen die wel een 
bloemetje konden gebruiken. Dat zijn vaste adressen die we 
in de gaten houden; al veel langer dan corona rondwaart, 
maar nu doen we het extra en er kwamen wat mensen bij.
Het was heel bijzonder om bij een buurvrouw die een 
niertransplantatie had ondergaan een vaasje te geven. Blij 
verrast nam ze het aan en vertelde dat de nier zijn werk 
goed deed. Een oude man van 92 jaar die erg alleen is, wel 
hulp krijgt van thuiszorg, maar door ons en zijn buurvrouw 
regelmatig wordt bezocht, nam de bloemen blij aan. Het 
gaat altijd goed met hem zegt hij en als het weer mogelijk 
is gaat hij ook weer meedoen met het bloemschikken.
Zo kwamen we ook bij een echtpaar dat ik al heel lang ken. 
De dame is ziekelijk en ze zijn allebei al ouder. Wat blij 
waren zij met een vaasje bloemen en we kregen te horen 
dat ze het zo fijn vinden om niet vergeten te worden. Zo 
gingen we van straat tot straat en ook onderweg deelden we 
boeketjes uit. Bijvoorbeeld aan een meneer die op een stoel 
naar de straat zat te staren. Het leek wel een metamorfose 
hoe zijn gelaat in een glimlach veranderde, zijn gezicht 
sprak boekdelen: Hé, een bloemetje voor mij, ik word toch 
opgemerkt! Snel bracht hij de bloemen binnen. Zo gingen 

we door. Wat een makkelijke manier om mensen blij te 
maken: wij vonden het leuk om de boeketjes te maken en 
dan doe je er zoveel mensen nog een plezier mee ook.
In BMVier zette ik nog wat bloemen neer als vrolijke 
verrassing voor degenen die de volgende dag de dienst 
gingen houden.
Later had ik nog wat bloemen over en die bracht ik in het 
Nozepandje bij een groepje vrouwen, die uitleg kregen 
uit de Koran. Wij hadden voor het gebruik van de ruimte 
toestemming gegeven waar ze erg blij om waren en me 
nog wilden bedanken. Ze hadden allemaal een hoofddoek 
om, in het dagelijks leven zag ik hen zo niet en de Koran 
lag opengeslagen op tafel. Er ging een warme sfeer van uit 
en ik begreep dat ook zij elke week lezen hoe zij goede en 
eerlijke mensen zouden kunnen zijn, net als wij als we in 
het leerhuis zijn en in onze bijbel lezen.
Wat betekenen die oude woorden vandaag nog voor ons? Ik 
kreeg tranen in mijn ogen, dat zagen zij en als er geen virus 
was, hadden we elkaar omarmd, als zusters. Het voelde zo 
goed.
Ach, wat zou ik dit van de daken willen schreeuwen. Het is 
er, het mooie, het goede en de liefde voor elkaar.
Dan denk ik: ja, ook in de Nozemanbuurt kan ik Kerk in de 
Buurt zijn net als bij BMVier. Je wordt er gewoon gelukkig 
van. Dat voelde ik die avond steeds en ik heb het de hele 
week vastgehouden.
De volgende ochtend preekte Jan Prij over geluk: pure 
herkenning!

Corrie de Groot-Meijer

Het boek was af vlak voor de eerste corona-persconferentie 
gehouden werd, Rosa gesloten werd en het feest niet doorging.
Pas in september kregen we het boek onder ogen. Wat was het 
mooi geworden! Te mooi om in een la  te laten liggen. In overleg 
met Naija hebben we op het gastvrouwenoverleg in oktober 
een eerste uitreiking gedaan met de belofte dat we het bij het 
grote Rosafeest in 2021 nog een keer overdoen. Daar stond 
ze op het podium. Ze nam haar boek in ontvangst. Ze kreeg 
bloemen en applaus. Er werden foto’s en filmpjes gemaakt. 

Toen Duria en Frances ook op de foto gingen vertelde Duria dat 
ook zij ontroerd was. Haar naam staat op een boek waar ze aan 
meegewerkt heeft.
Dat is Rosa ten voeten uit. Rosa is een gemeenschap van 
vrouwen waar lief en leed gedeeld kan worden, waar vrouwen 
elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Waar talenten kunnen 
groeien en vrouwen zich ontwikkelen. Vrouwen worden gezien 
en erkend. De vrouwen doen dat zelf en samen.

Arja Poot

DE HEMEL

Ik zou wel eens in de hemel willen zijn
Kijken hoe het daar is
Kijken of ik alle dingen op de aarde mis
Kijken of je daar kan zweven
en dat je daar rustig kan leven
Daarheen zonder dat ik dood ben
En dat ik alle mensen gelijk al ken
Kijken of je op een wolk kan rennen
en dat ik daar snel aan zal wennen
Kijken of ik in de hemel op reis kan gaan
Op reis naar de maan
Dat je daar lekker in het licht kan staan
In het licht van de maan

Francis (12 jaar)
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BOEKBESPREKING

Liefde in tijden van angst

Tja, wat zal een nieuw boek toevoegen aan al die verhalen die 
ons verteld worden over de liefde en zo mogelijk nog meer 
onder christenen? Zij/wij worden elke zondag gewezen op het 
belangrijkste gebod: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen 
geboden belangrijker dan deze. (Marcus 12:31). Toch werd ik 
me er weer meer van bewust dat we dat echt moeten nastreven 
met het lezen van het boek ‘Liefde in tijden van angst’ geschre-
ven door Bleri Lleshi. Bleri Lleshi, het pseudoniem voor Blerim 
Gjonpalaj (1981), een Albanees die op 18-jarige leeftijd vertrok-
ken is naar België en daar gestudeerd heeft en woonachtig is.
Het was een schok voor hem om het grote verschil te 
ervaren tussen het systeem in zijn geboorteland en dat 
in België. Het dictatoriale communistische systeem 
versus het democratische kapitalisme. In Albanië 
heerste grote armoede. Het Westen was bij-
voorbeeld afgeschilderd als een soort van pa-
radijs waar de straten glommen als spiegels. 
Maar hij zag al snel dat de wereld weerbarsti-
ger was gezien de vele oorlogen die er toen 
waren in Irak, Iran, Palestina-Israël enz. Iets 
wat tot dan toe voor de Albanezen verborgen 
was gebleven door de afwezigheid van de me-
dia. Het regiem schilderde het communisme 
af als het prachtige leven van gelijkheid en delen.
Na zijn studie heeft Blerim zich als jongerenwerker verdiept in de 
jeugd. Bij hen heeft hij veel angst gezien, zoals: kan ik een baan 
krijgen, kan ik een baan behouden, heb ik straks een pensioen? 
Hij bemerkte al snel de uitsluiting van jongeren/kansarmen. In 
Brussel kan 40% van de jongeren niet naar school vanuit de ach-
terstandssituatie. Hij is zich meer gaan verdiepen in die angst en 
hoe daarvan los te kunnen komen. Zo is dit boek ontstaan.

Angst
Blerim wijdt de eerste hoofdstukken aan angst. Er is terreur-
dreiging, globalisering (een complexere wereld), migratie-
stromen, werkprestatiedruk. We zijn altijd aan het meten en 
concurreren met elkaar ‘wie is de betere’, mensen klasseren. 
Horen we er wel bij met de mode? De buurman heeft een gro-
tere auto, die zou ik ook wel willen. De thuissituatie speelt een 
grote rol. Wanneer het tegenzit en ouders reageren niet meer 
met aandacht naar hun kinderen, omdat het leven hen al zo 
zwaar valt, dan worden de kinderen niet gesteund of gestimu-
leerd. Ze worden teruggeworpen op zichzelf, terwijl ze nog zo 
weinig handvatten hebben.
Dan is er nog de farmaceutische industrie, er wordt steeds 
meer geslikt om pijn te verminderen, die veelal te maken heeft 
met spanningen, omdat er zoveel van ons wordt gevraagd. Kun-
nen we nog wel meedoen, is er genoeg geld? Daarmee vallen de 
minder gewaardeerden (minder intellectuelen, minder kansrij-
ken) af. Armoede en ongelijkheid leiden tot meer onzekerheid 
en angst. Zo worden we bang voor elkaar.
Het kapitaal bepaalt steeds meer wat gesteund/gestimuleerd 
gaat worden. Er vinden bijvoorbeeld besparingen plaats op cul-
tuur, zorg, huisvesting en onderwijs, terwijl consumptie wordt 
aangemoedigd met belastingfaciliteiten en reclame. Een groot 
gevolg van het kapitalistisch systeem: Tweeënzestig mensen 
verdienen evenveel als de helft van de wereldbevolking (3,7 

miljard), waarvan 1,2 miljard ondervoed is…

Liefde
Vervolgens besteedt Blerim hoofdstukken aan liefde. Wat is 
ware liefde? Hij noemt de wortels van de liefde: aanwezigheid, 
erkenning, verschil, luisteren, respect en bewust leven. Deze as-
pecten werkt hij verder uit.
Liefde geeft mensen vertrouwen, je mag er zijn met je eigen 
kunnen en gedragingen. Vanuit die houding durf je ook weer 
vragen te stellen en hulp te vragen of iets belangrijks uit te wis-
selen. Wanneer je je gehoord voelt kan je groeien. Wanneer je 
als ouder in angst leeft door bijv. geen geld te hebben, heb je 
geen ruimte je om te verplaatsen in de ander, je hebt geen rust 
om zaken rustig te overwegen. Blerim heeft een groot voor-

beeld aan zijn moeder gehad met de onvoor-
waardelijke liefde. Ze hoeft niets terug te 
krijgen voor wat ze gedaan heeft. Zijn ouders 
konden de armoede delen met hen die niks 
te eten hadden. Liefde brengt ons dichter bij 
elkaar.
Ik zou alles wel willen citeren. Bijvoorbeeld: 
Liefde is dat wat ons laat groeien en ontplooi-
en als mens. En liefde is onvoorwaardelijk, 
maar vereist wel verbintenis en verantwoor-
delijkheid. Blerim heeft de boom gekozen als 

symbool voor het leven, afgebeeld op de kaft van het boek. Le-
ven zonder liefde is leven als een boom zonder bloesem.

Samenleving
In het laatste deel gaat hij op veel aspecten van het menszijn in. 
Hoe we de maatschappij nu hebben ingericht, het hedendaagse 
neoliberalisme, het marktgerichte denken: als je werkaanbod 
niet meer nodig is en je weer moet zoeken naar wat anders 
word je op jezelf teruggeworpen: Vind maar wat nieuws. Je 
krijgt een gevoel van niet nodig te zijn; er is geen liefde. Wapen 
je tegen cynisme, dat maakt alles kapot.
Hij vindt ook veel bemoediging vanuit de spiritualiteit. Zo 
haalt hij de apostel Johannes aan met 1 Johannes 4 vers 18: ‘De 
liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst 
uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, 
is de liefde geen werkelijkheid geworden’. Eigenlijk zou je de 
eerste brief van Johannes ook nog eens in zijn geheel moeten 
lezen. Overwin de angst door liefde en vertrouwen te geven.

Ten slotte
Er is zijn oproep om tegengas te geven aan het kapitalisme: het sy-
steem van uitbuiting en onderdrukking. Twee eigenschappen die 
de liefde verstikken en ruïneren. Liefde laat geen ruimte voor angst. 
Je laten leiden door angst werkt verlammend. Het belemmert ons 
nieuwe stappen te zetten. Het is een pleidooi voor meer liefde.
Er staan mooie teksten in ter overweging van onze gedachten. 
Nuanceren we wel genoeg? Maken we angst niet groter dan het 
werkelijk is? Aanhalen van uitspraken van grote denkers/doe-
ners als Edwin Hawking, Ghandi enz. Wat bijv. te denken van 
een uitspraak van schrijfster Alice Walker: ‘Angst is reëel, maar 
zo ook de liefde’. Of ‘Wanneer we liefhebben staan we open 
voor alles wat het leven heeft te bieden met passie, emotie en 
aanvaarding’ van John Lennon.
Nog even:
•  In de 13e eeuw stond zelfbeheersing en aardig zijn voorop. 

Daarna is er de dominantie en hiërarchie ontstaan.
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Mutaties
Overleden
Op 11-09-20: 
E. Heinecke-van Rooden V bel 25-08-1928 Schout Heynricstraat 54 3032 SX
Op 20-10-20:
A. Steendam-Vroom V bel 13-01-1936 Voorschoterlaan 115 3062 KL
Verhuisd
W. Snijder-Spoelstra V bel 11-05-1929 van Scheepmakerskade 122 3011 VX
    naar: Mathenesserlaan 500 3023 HL
G.K. Roukens  M bel 25-05-1954 van Willem Hioolenstraat 13 3065 LE
M.A. Roukens-Daane V bel 29-06-1952 naar: Mathenesserlaan 321m 3021 HL
Vertrokken
A. Hofman-Alberts V bel 17-03-1932 Delflandseweg 464 3119 XK
M.J. van der Vaart V bel 03-05-1983 Bergselaan 194b 3037 CK

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
De diensten gaan via de groepsapp en komen ook op de site te staan:  
www.buurtkerkoudewesten.nl waar ze enkele weken blijven staan. 
22 november 11.30 uur Jan Prij via WhatsApp
29 november 11.30 uur Katinka Broos via WhatsApp
06 december 11.30 uur Bart Starreveld via WhatsApp
13 december 11.30 uur  Jan Prij via WhatsApp
20 december 10.00 uur Herman IJzerman via BMVier
24 december 19.30 uur Katinka Broos via WhatsApp Kerstavond
27 december 10.00 uur Jan Prij via BMVier

VIERINGEN WIJKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN BMVIER:
27 november 17.00 uur Katinka Broos  Adventsviering
24 december  22.00 uur  Herman en Anneke IJzerman KerstavondV

ie
ri

n
g
e
n

BMVier BMVier

30-08 Diaconie 12.00
 Kerk 11.50
06-09 Diaconie 16.00
 Kerk 19.00
13-09 Diaconie 20.50
 Kerk 20.50
20-09 Diaconie 12.00
 Kerk 14.20
27-09 Diaconie 7.00
 Kerk 7.00
04-10 Diaconie 13.50

 Kerk 13.50
11-10 Diaconie 12.00
 Kerk 14.00
18-10 Werelddiaconaat 8.00
 Kerk 9.00
25-10 Diaconie 13.00
 Kerk 12.00
 Project Bulamu 39.50
 Koffiepot BMVier 87.50
 
 BSK: geen opgave.

Financiële verantwoording OPBRENGSTEN COLLECTES
AuGusTus – OkTObER 2020

•  Wat ik ook zo leuk vond om te lezen is waar het woord 
liefde zijn oorsprong aan ontleent. 5000 jaar geleden werd 
in de oer-Indo-Europese taal het woord leubh gebruikt. Wat 
later in de Indo-Europese taal het Sanskriet het woord lubh 
werd, dat verlangen betekent. Dat lijkt nog veel op ons he-
dendaagse love en liefde.

•  Er wordt ook ingegaan op wat er in de verschillende gods-
diensten over het woord liefde wordt gezegd.

Liefde is zijn thema, maar ook het onze. Gods liefde wil alles 
verbinden, tot zijn recht laten komen. Liefde en spiritualiteit 
zijn essentieel om het doorgeslagen individualisme en consu-
mentisme uit te dagen. Nou daar kunnen we het nog weleens 
over hebben, lijkt mij: wat betekent dat privé, in je werk, in de 
kerk, en de maatschappij?

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 
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.   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?
 ‘Rond den Heerd en Biekorf’
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)
 Achtentwintig biljoen ton
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?
 Winsum - Jeneverbrug
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?

 Numeri 6: 24-26
5.  Wanneer werd de eerste Elfstedentocht (‘De tocht der tochten’) verreden en hoeveel zouden 

er nog volgen? Hoe heet de laatste winnaar?
 In 1909 en daarna nog veertien. Henk Angenent
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?

 Scheepken onder Jezus hoede
7.  Hoe heet het kleine mooie middeleeuws dorpje in Zuid-Frankrijk waar kunstenaars als Marc 

Chagall, Pablo Picasso en Jean-Paul Sartre lange tijd verbleven?
 Het prachtige Saint Paul de Vence
8.  Cryptisch: Die bijbelse figuur hoort in de tenniswereld (vier letters)./ Bijbelse protestsongs 

(dertien letters).
 Seth - Klaagliederen
9.  Kaatsen is doorgaans een typische Friese sport. Uit hoeveel personen bestaat een 

kaatspartuur?
 Een partuur bestaat uit drie personen met vier functies
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?

 Spreuken 1: 8-9

Bedankt Bas de Zeeuw. Een uitstekende score!

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1.  Wat is de moeilijkste te kraken notensoort? En van welk geslacht/familie komt deze noot?
2.  Wanneer besloot de Synode van Dordrecht tot een nieuwe bijbelvertaling? Om welke talen 

ging het?
3.  ‘Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen’. Uit welk klooster/abdij komt de melodie van dit eerbetoon aan de drie-eenheid?
4.  Tsaar Peter de Grote was de eerste Russische tsaar (1672-1725) die West-Europa met 

vreedzame doelstellingen bezocht. Op welke twee plaatsen in Rotterdam zijn standbeelden 
van hem te zien en wie was de beeldhouwer?

5.  Desiderius Erasmus (28 oktober 1466 Rotterdam - 12 juli 1556 Basel ) was een in Holland 
geboren priester-theoloog-filosoof-schrijver en humanist. In 1509 schreef hij een satirisch 
werk. Wat is de naam van deze satire?

6.  Cryptisch: bijbelse figuur met een baan. (3 letters) en Appel in de bijbel (8 letters)
7.  In de bijbel worden meer dan honderdvijftig namen van vrouwen genoemd. Jiska, 

Oholibama en Zilpa zijn er enkele. Wie waren deze vrouwen?
8.  Welke zeven lekkernijen kan je vinden tijdens een flinke boswandeling?
9.  Voor hoeveel procent bestaat een menselijk lichaam uit water? Hoeveel zintuigen heeft een 

mens? Hoe noem je iemand die met roofvogels werkt?
10.  Op verzoek een sportvraag: ‘Zeventig meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn 

Pontiac (horloge) liep’. In 1950 won hij de wielerkoers Bordeaux-Parijs, een ééndaagse 
wedstrijd van maar liefst 550 km. Welke wielrenner wordt hier bedoeld?

Veel succes allemaal!
Heb je vragen, bel 010-4653242 of mail hnamen@upcmail.nl 
Bert van Namen
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29 november – kleur: paars  1e advent
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK dhr. J. Prij
06 december – kleur: paars  2e advent
 BMVier dhr J.G. Elshout
 BSK ds A.S.J. Smilde
13 december – kleur: paars  3e advent
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK ds J.L. Falkenburg
20 december – kleur: paars  4e advent
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK mw. C.E. Bakker
24 december – kleur: paars  kerstavond
 BMVier geen dienst
 BSK       17.00 uur ds K.W. Broos
25 december – kleur: wit  Kerst
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK dhr A. van Endhoven
27 december – kleur: wit
 BMVier dhr J. Prij
 BSK ds K.W. Broos
03 januari – kleur: wit  nieuwjaarsdienst
 BMVier ds K.W. Broos
 Prinsekerk ds I. Buijser
10 januari – kleur: wit
 BMVier ds M.E. den Dulk
 BSK ds J.C. van der Linden
17 januari – kleur: groen
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK ds K.W. Broos
24  januari – kleur: groen
 BMVier dhr J. Prij
 BSK mw C.E. Bakker
31  januari – kleur: groen
 BMVier dhr J.G. Elshout
 BSK ds T. Verbeek
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