
Achttiende jaargang nummer 2  •  maart 2021

M
A
A
R
T

KERK IN CORONATIJD

Dit voorjaar schreef ik dat ik mij onrustig voelde. Hoe lukt het ons/mij om contact te houden 

met gemeenteleden? Kunnen we het ervaren van een geloofsgemeenschap nog vasthouden met 

elkaar? Wat kan ik doen om mensen te blijven bereiken?

Sindsdien is er veel gebeurd. We zijn met ons allen heel wat ervaringen rijker. Aan sommige 

zaken raken we bijna gewend (niezen in je elleboog lijkt mij een goede gedragsverandering). 

Aan andere zaken zullen we nooit wennen: preken in een lege kerk… Ik vind het knap lastig 

zonder al jullie reacties op jullie gezichten te kunnen lezen. Ik hoop dat we elkaar toch weer 

snel in grotere groepen mogen treffen.

Maar in dit artikel wil ik vertellen wat er allemaal wél gebeurt. Wat hebben mensen bedacht 

om elkaar te ontmoeten, om elkaar te laten weten dat we gezien en gehoord worden. Misschien 

ook om u op ideeën te brengen of om nieuwe plannen op te laten borrelen. Het is een, hoop ik, 

enthousiasmerende opsomming.

Vooraf is het goed om te weten dat er een heuse 

werkgroep is opgericht: Kerk in Coronatijd, met de 

kinky afkorting KinC. In deze werkgroep worden de 

persconferenties en maatregelen bestudeerd en de 

kerkenraad geadviseerd in de maatregelen die voor 

onze kerken kunnen gelden. Maar ook worden in de 

werkgroep plannen bedacht wat we wél kunnen doen, 

een deel van onderstaande activiteiten is daar ontstaan. 

De werkgroep bestaat uit: Rianne Gabriëlse, Jan Prij, 

Wil van Namen, Jaap Huijer en ondergetekende.
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Met het ‘even bijpraten’ hoop ik dat iedereen op de 

hoogte raakt van de wetenswaardigheden die anders bij 

de koffie na kerktijd worden uitgewisseld. Als u vindt dat 

er iets vermeld moet worden in de zondagsbrief: mooie 

gebeurtenissen, ziektes, stuur eens een kaartje naar... 

Laat het vooral weten aan Lydia of mij.

Groeten

De ouderen in onze gemeente krijgen met Pasen en Kerst 

een groet en een presentje. De bezoekgroepen zijn ook nu 

zeer actief (dank daarvoor!). Onder de bezielende leiding 

van Annemarie van Zessen zijn de meeste ouderen goed 

in beeld. En wanneer u wel wat meer aandacht kunt 

gebruiken is één telefoontje genoeg.

We wilden graag álle gemeenteleden laten merken dat 

we elkaar niet vergeten. Daarom startten we met Pasen 

vorig jaar een actie om iedereen een foto te sturen met 

de pas aangestoken nieuwe Paaskaars. De mensen die in 

Rotterdam woonden kregen daar een kaars bij. 

Dit werd zeer gewaardeerd, waarop we met Pinksteren 

zaadjes van het vergeet-mij-nietje stuurden (zijn die 

bij u uitgekomen? Stuur mij dan een foto), een kaarsje 

rondom de laatste zondag van het jaar en een kerstgroet. 

De logistieke organisatie gaat ons steeds beter af; het is 

leuk om te doen, we weten inmiddels bijna elk adres 

te vinden, er zijn altijd mensen die willen helpen. Als 

u mee wilt doen met rondbrengen, ideeën heeft, of wel 

een middagje mee wilt fröbelen (erg gezellig), welkom!

In BMVier heeft de werkgroep Kerk en Buurt met de 

straatgroep bij alle bewoners een pakketje gebracht ter 

bemoediging. Heel simpel, een kaarsje, een kaartje en 

wat kruidnootjes in een knisperend cellofaanpapiertje, 

maar mensen vonden het leuk en het leverde mooie 

gesprekken op. In januari is er altijd een groot 

nieuwjaarsfeest in BMVier. Dat kon natuurlijk niet 

doorgaan, daarom maakte de werkgroep Kerk en Buurt 

een nieuwjaarskaartje voor alle buurtbewoners.

Liturgieën

Die moet ik hier zeker vermelden. Al meer dan een 

jaar lang verzorgen Johan Langerak en Jaap Huijer de 

liturgie. Deze wordt naar iedereen gemaild waarvan het 

mailadres bekend is en soms op papier thuisgebracht. 

Dit is voor beide heren een extra klus die ze er toch maar 

bij hebben genomen. Het zorgt ervoor dat iedereen die 

thuis de diensten volgt, de orde van dienst voor zijn/haar 

neus heeft én de liederen mee kan zingen.

Kerkomroep

De diensten zijn als luisterdiensten te volgen. Dat 

kon altijd al, maar nu wordt er veel meer gebruik van 

gemaakt. Dat maakt dat we ook zorgvuldiger zijn in de 

organisatie van de diensten. Wanneer begint de dienst en 

hoe? Wanneer maken we verbinding en is het dan stil in 

de kerk? Is het voor luisteraars duidelijk wat er gebeurt 

in de kerk. Het invoeren van mededelingen door de 

ouderling in de BSK en het diaconaal minuutje zijn daar 

ondersteunend in. Ook het zoeken hoe we de liederen 

weergeven als er niet gezongen mag worden is daarbij 

belangrijk: zingen mensen thuis mee of luisteren ze? In 

het laatste geval moet je niet teveel coupletten opgeven, 

want dan horen mensen vijfmaal hetzelfde melodietje. 

Wat is een goed samenspel tussen het lezen van de 

liederen en het orgel? We denken dat we inmiddels een 

goede formule hebben gevonden, maar dat horen we 

graag van u. Nog mooier is het natuurlijk als de cantorij 

of een zanggroepje kan zingen in de dienst. Veel mensen 

luisteren op zondagochtend om 10 uur en vinden het 

een fijn idee dat er in allerlei andere huiskamers op dat 

moment ook naar de dienst wordt geluisterd. Maar ook 

steeds meer mensen hebben ontdekt dat dat net zo goed 

op een ander tijdstip kan: ’s avonds wanneer de kinderen 

op bed liggen of in alle rust tijdens het uitlaten van de 

hond, bijvoorbeeld.

Daarnaast is de Kerkomroep gebruikt voor een paar 

andere zaken. Vorig jaar op 4 mei heb ik verteld over een 

boek waarin de razzia in Rotterdam beschreven wordt 

en wat de gevolgen hiervan waren voor verschillende 

gezinnen. En er zijn interviews gehouden met Gerard 

Jansen, Lydia Roosendaal en Aad van Endhoven. Ik vond 

dat erg leuk om te doen, maar heb geen idee hoe dit door 

jullie ontvangen is en merkte dat ik veel vaker iemand 

zou willen interviewen op deze manier, maar er toch 

niet aan toe kom. Van wie zouden jullie wel eens wat 

meer willen weten?

Wandelingen

Wandelen kan wel en wandelingen zijn vaak uitermate 

geschikt voor een goed gesprek. We zijn daarom 

begonnen om eens in de maand met een groepje te 

wandelen. De deelnemers vonden het erg leuk en dit 

houden we erin. Houd de zondagsbrieven in de gaten; 

daar staat in wanneer de volgende wandeling is.

Open kerk

We kunnen niet naar de kerkdiensten, maar er is op 

verschillende manieren gezocht om toch ook in de kerk 

de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten. Als je 

in de buurt van de BSK bent, kijk dan even of de deuren 

open zijn. Als dat zo is dan is daar altijd Bert en/of Wil en 
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kun je naar binnen voor een praatje en een kopje thee.

Toen er op de Bergsingel ijs lag en er veel geschaatst 

werd, stonden Bert en Wil met soep, koffie en warme 

chocolademelk op het pleintje voor de kerk. De schaatsers 

waren er maar wat blij mee. Veel mensen kwamen langs 

om iets te drinken en voor een praatje. Ik vond dat een 

goed voorbeeld van kerk in de buurt.

In BMVier waren de mensen erg teleurgesteld dat ze niet 

meer naar de kerkdiensten konden. Daarom hebben we 

op zaterdagochtend een koffie-uurtje georganiseerd. 

Mensen moeten zich aanmelden, en zo kan er elke week 

in een klein groepje van vier tot zes mensen toch een 

ontmoeting plaatsvinden.

Opvallend vind ik dat gebleken is dat iedereen de 

coronaregels goed aangeleerd heeft. Er wordt goed 

afstand gehouden, of dat nu tijdens het theedrinken 

of op het pleintje voor de BSK is. Men houdt afstand en 

rekening met elkaar.

Open Deur

De OpenDeurkring is een populaire gesprekskring. De 

kring bleef maar groeien totdat Corona een voet tussen 

de deur zette. De deelnemers krijgen nog wel het blad 

thuis, maar er zijn geen bijeenkomsten om de inhoud van 

het blad en de eigen levensgebeurtenissen te bespreken. 

De kring is hecht en er wordt nu op afstand met elkaar 

meegeleefd. Lydia is bij de kring aangeschoven en verzint 

manieren om de gesprekken op een andere manier voort 

te zetten. Op dit moment wordt er geëxperimenteerd 

met een schriftje dat aan elkaar wordt doorgegeven en 

waar iedereen iets in schrijft.

Kinderen en tieners

Allereerst noem ik de geweldige dienst met kerst. 

Hoewel er geen mensen naar de kerk konden, hebben 

de kinderen met Aad een hele kerkdienst voorbereid. 

Aad lag plotseling in het ziekenhuis, maar Ton Verbeek 

kon de dienst overnemen en werd daarin begeleid door 

alle kinderen die allemaal precies wisten wat hun rol en 

taak was. Ze maakten het Ton gemakkelijker om deze 

onverwachte taak te vervullen. Samen maakten ze er een 

prachtige dienst van. Dank aan de kinderen en aan Ton.

Wat veel gemeenteleden niet weten is dat in deze 

Coronatijd de tieners van onze kerk doorgaan met samen 

vieren. Onder begeleiding van één van de ouders houden 

zij regelmatig online via Zoom een tienerdienst. Daarin 

vertellen ze aan elkaar hoe het met ze gaat, praten ze 

over een onderwerp of doen een bijbelspel. De meeste 

mensen hebben hier geen weet van, maar de tieners zijn 

actief! Zo bereiden zij zich ook alweer voor op de dienst 

van Pasen. Op welke manier verklap ik nog niet.

Belkring

Er wordt wat afgebeld, het is mooi om te merken dat 

veel mensen via de telefoon contact met elkaar houden. 

Jan Prij bedacht een plan om daar nog meer mensen 

bij te betrekken. Hij coördineert het plan waarin 

mensen geregeld andere kerkmensen bellen. Zo zijn er 

gesprekken tussen mensen die elkaar nog nauwelijks 

kenden en toch veel raakvlakken bleken te hebben, of 

gesprekken hadden over geloof of over vakanties. Houdt 

u ook wel van een goed gesprek? Doe dan mee, en geef u 

op bij Jan Prij.

Sobere maaltijden

Wanneer ik dit schrijf zitten we midden in de 

veertigdagentijd. We zijn gewoon om dan met kerken 

in de omgeving elke maandag een sobere maaltijd te 

houden. Dat kan dit jaar niet. Daarom hebben we met de 

Prinsekerk afgesproken dat we mensen uitnodigen om 

elke maandag een gast aan tafel te vragen voor een sobere 

maaltijd van soep en brood. De voorgangers zorgen 

elke week voor een gebed dat die week bij de maaltijd 

gebeden kan worden. Deze worden in de zondagsbrieven 

gepubliceerd. Het idee dat het gebed in vele huiskamers 

klinkt, zorgt voor gezamenlijkheid.

Daarnaast organiseert de werkgroep KinC dat iedere 

maandag één van onze kerkleden een grote pan 

soep maakt. Dit wordt uitgedeeld aan twintig tot 

dertig mensen in de buurt, aan kerkleden én aan 

buurtbewoners. De verrassing wanneer je voor de deur 

staat met een bakje soep is erg mooi om te zien. Waarom 

doen jullie dit? Omdat we ook in de veertigdagentijd 

willen laten merken dat we kerk in de buurt zijn en 

ook onze buurtbewoners een hart onder de riem willen 

steken. Het thema van onze veertigdagenkalender is 

immers: Ik ben er voor jou!

Dit is natuurlijk een veel te lang verhaal….en ik ben vast 

ook nog wat vergeten.

Maar als u gedacht heeft dat een jaar na de uitbraak van 

het virus ons kerkzijn op apegapen ligt: niets daarvan! 

Het borrelt en het bruist. (en dan heb ik het nog niet 

eens over de vele online-vergaderingen over visie, beleid, 

voortgang van de ‘lopende zaken’, diaconie, liturgie, 

kerk en buurt, enzovoort). Kijk ook eens op de website 

om te zien wat er allemaal gebeurt. 

Heeft u het idee dat u daar toch een beetje buiten valt? 

Meld u, we willen graag iedereen bij onze activiteiten en 

aandacht betrekken.

Katinka Broos
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Dit artikel is per abuis niet in het januarinummer 

geplaatst, dus nu…

Het jaar 2020 hebben wij achter ons gelaten. Het was een jaar 

waarvan niemand had verwacht dat het zo zou aflopen. Ik wens 

een ieder namens de Urdu-gemeente de beste wensen met alle 

liefde en goeds. Laten we hopen dat het jaar 2021 voor iedereen 

veel beter is. Vooral onze gezondheid is heel belangrijk. De 

Urdu-gemeente heeft in de Coronaperiode bijna niets kunnen 

doen aan activiteiten.

In het begin van de lockdown heeft dominee Eric de diensten 

via video gedaan. Alle kerken hebben dat moeten doen. Geen 

contacten met elkaar. Dat heeft iedereen gemist.

Geen kerkdienst, niet meer samen koffie drinken en een praatje 

maken met elkaar. Dominee Eric heeft een paar maanden 

in Pakistan doorgebracht. Hij zal de kerkdiensten weer doen 

via de video. De kerstdienst is in een kleine kring gevierd in 

de Bethlehemkerk in Amsterdam. Heel anders dan normaal. 

Vreemd, met mondkapjes en op afstand. Geen gezamenlijk 

kerstdiner.

Er zijn enkele familieleden van de gemeente in Pakistan 

overleden. In Almere is Pervez William op 20 november 

overleden. Hij was ex-penningmeester van de Urdu-gemeente. 

Op dezelfde dag is een gemeentelid uit Nijmegen overleden. 

Rugby David. Haar zoon Amin David is kerkrentmeester van 

de Urdu-gemeente. Sommige gemeenteleden waren naar 

Pakistan voor de begrafenis. Op 9 februari jl. is Jan Post Hospers 

overleden, ex-gemeenteadviseur van de PKN voor de Urdu-

gemeente. Op 10 februari jl. is Chaudry Iqbal,  gemeentelid in 

Amsterdam overleden.

Ik hoop dat wij binnenkort weer naar de kerk mogen en dat wij 

ons normale leven oppakken.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

UIT DE URDU-GEMEENTE

Leendert (Leen) Batenburg (28-01-1938 - 08-01-2021)

Op mijn laatste bezoek net voor Kerst stond er een verdrietige 

Jopie aan de deur. Op afstand vertelde ze dat Leen was 

opgenomen met Corona. Ook zelf was ze positief en na een 

paar woorden werden het telefoongesprekjes. Op 8 januari 

stierf Leen.

Leen heeft niet zo’n leuke jeugd gehad, zijn moeder stierf na een 

mislukte operatie op 38-jarige leeftijd. Leen was toen elf jaar en 

het gezin telde tien kinderen waarvan Sjaan de oudste dochter 

was van bijna zestien. Zij probeerde het gezin draaiende te 

houden, maar dat is helaas niet gelukt. De kinderen werden uit 

elkaar gehaald en naar verschillende kinderhuizen gebracht. Zo 

kwam Leen terecht in het Kinderhuis aan de Van Speijkstraat te 

Rotterdam. Het was geen leuke tijd in het tehuis. Af en toe ging 

hij naar z’n vader en kind-onvriendelijk vrouw. Hij ontmoette 

zijn vrouw Jopie Hartman in de Nieuwe Noorderkerk in de 

Snellemanstraat. Ze waren onafscheidelijk tot Corona hen uit 

elkaar haalde. Techniek zat Leen in het bloed en hij repareerde 

zijn eerste kassa op zeventienjarige leeftijd bij de firma van 

Hessen aan de Witte de Withstraat. Later is hij zelfstandig 

ondernemer geweest tot aan zijn pensioen in 2003. En dan had 

Leen nog een grote liefde in zijn leven; daar leerden Bert en ik 

UIT DE GEMEENTE
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hem ook meer dan veertig jaar geleden kennen: zijn liefde voor 

voetbalclub Groen-Wit, nu Zestienhoven, waar hij mensen zou 

ontmoeten die vrienden voor het leven werden. Op zaterdag 16 

januari namen we met heel veel mensen afscheid van Leen op 

een bijzondere manier.

De auto met Leen maakte nog een keer een ritje langs de velden 

en kantine en daar stonden leden en oud-leden op gepaste 

afstand om hem de laatste eer te brengen. Wat was het een 

ongelooflijk lieve man die heel erg gemist zal worden.

Wil van Namen

Mevrouw Annie Groenendijk - van der Horst was in 

november nog 94 jaar geworden en wat betreurde ze het dat 

er door de beperkende maatregelen geen feestje gevierd kon 

worden. Ze hield van gezelligheid, lekker eten met een kamer 

vol mensen. De laatste jaren was zien en horen wat moeilijk 

en door Parkinson was bewegen ook lastig. Dat maakte 

haar verdrietig. Het overlijden van haar dochter Anja in het 

afgelopen jaar was een grote klap. Al bezocht ze al jaren de 

kerk niet meer, ze bleef wel op de hoogte, want haar geest was 

helder en haar interesse voor alles en iedereen bleef bestaan. Ze 

is in stijl begraven zoals ze dat zelf graag gewild had, omringd 

door allen die haar lief hadden en de woorden uit psalm 103 

zijn op haar verzoek uitgesproken.

Annemarie van Zessen

Na een lang en voltooid leven is Anna Johanna Beukema-

Schiedon op 27 januari 2021 rustig ingeslapen. Zij werd 

geboren op 25 februari 1928 te Sprang-Capelle. Op 15 mei 1968 

trouwde zij op veertigjarige leeftijd met Tinus Beukema.  Het 

was haar eerste huwelijk. Ze stapte in een gezin met zeven 

kinderen. Dat was voor haar en ook voor de kinderen een 

moeilijke periode. Zelf heeft zij nooit kinderen gekregen. Annie 

hielp af en toe ook mee in de groentezaak van Tinus. Voor haar 

huwelijk was zij werkzaam als hoofdverpleegkundige, eerst in 

het Bethesda- en later in het Ikaziaziekenhuis. Ze zat in een 

zanggroepje van de kerk en zat ook op een koor. Zingen deed 

ze heel graag. Tinus en Annie woonden in de Pannekoekstraat 

en later aan de Goudsesingel. In 1997 overleed Tinus en 

later verhuisde Annie naar Het Hofje van Gerrit de Koker in 

Kralingen. Haar laatste levensjaren heeft zij doorgebracht in 

Sonnenburgh op Charlois, waar zij ook is overleden. Op de 

kaart staat: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel 

een behouden thuiskomst in Jezus Christus.

Bert van Namen

Ina (Klazina Huiberdina) Troost – ‘t Hart

Op 18 februari overleed Ina Troost (23-07-1937). De zaterdag 

ervoor kreeg ze zo’n ernstig herseninfarct, dat al snel duidelijk 

werd voor artsen en familie dat Ina zou overlijden. In de dagen 

die volgden is er zo goed mogelijk voor haar gezorgd tot ze 

donderdag overleed. Ina heeft veel gedaan in onze kerk. Ze was 

lang, samen met Leen, beheerder in BMVier. Maar daarvoor zat 

ze al in veel commissies, waar ze bijna een drie-eenheid vormde 

met Els van ‘t Woudt en Truus Verhoeven. Ze was betrokken 

bij wat er in de kerk gebeurde (wat we vooral merkten toen ze 

stopte met een aantal activiteiten) én bij de levens van mensen. 

Ze kon daarbij soms bot uit de hoek komen en mensen tegen 

zich in het harnas jagen. “Jullie kennen me toch, ik weet niet 

hoe ik het fatsoenlijk moet zeggen”, was dan haar reactie. Ze 

zag snel wat er niet goed ging en had dan geen rust in haar lijf. 

Maar soms was die rust er wel: Ina had altijd een boekje bij zich 

waarin ze woorden of regels schreef die haar erg aanspraken. 

Soms pakte ze dat tevoorschijn en las er iets uit voor en dan 

dachten we erover na. Ook was ze heel creatief. Corrie de 

Groot heeft in BMVier een collage opgehangen met daarop een 

aantal liturgische bloemstukken die Ina heeft gemaakt voor 

BMVier; dat kon ze goed en ze beleefde er veel plezier aan. Dat 

geldt ook voor de duizenden kaarten die ze in de loop der jaren 

zelf gemaakt heeft en verstuurde naar jarigen of naar mensen 

die wel een steuntje konden gebruiken. Dat mensen dat 

waardeerden heeft Leen gemerkt: na haar overlijden ontving 

hij heel veel kaarten van mensen die meeleven.

Op haar uitvaart raakte mij wat zij voor haar kleinkinderen 

betekende: de vrolijkheid, de spelletjes, de warmte. De 

kleinkinderen droegen de kist naar haar graf, waar de zon op 

de kist viel. We namen afscheid van Ina met haar trouwtekst: 

‘Dat liefde en trouw u niet verlaten’ 

Katinka Broos

EEN LEGAAT

Vorig jaar juni overleed Gerard Rijneveld. Hij woonde aan 

de Bergselaan en hij was sinds een aantal jaren lid van de 

Bergsingelkerk en trouw bezoeker van de diensten. Ook was hij 

lid van de OpenDeurkring en hij deed graag mee aan allerlei 

activiteiten die in de kerk worden georganiseerd. Hij droeg 

onze kerk een warm hart toe. Dat blijkt nu ook uit het feit dat 

hij de Bergsingelkerk een groot legaat heeft nagelaten. Dat geld 

is onlangs op de rekening van de kerk gestort. De Kerkenraad 

en het College van Kerkrentmeesters gaan overleggen over een 

goede besteding van deze enorme gift.

Wij zijn Gerard zeer dankbaar. 

De kerkenraad

MAALTIJDEN

Woestijnsoep, pindasoep, snert en 

paaseieren

In de zondagsbrief van 28 februari 

werd geschreven over de woestijnsoep die Wil had gekookt. Dat 

riep bij mij gelijk herinneringen op aan de vele jaren waarin 

wij sobere maaltijden gebruikten en ook mee organiseerden, in 

verschillende kerken in de stad. Te beginnen in de Pax Christi 

en te eindigen in de BSK. De pindasoep van Nel in de Pax Christi, 

de woestijnsoep in de Bergsingelkerk en de heerlijke snert die 

Ina Troost kookte in BMVier, het zijn mooie herinneringen. Zelf 

kookte ik ook veel soepen. De laatste jaren samen met Anneke 

IJzerman en Duria El Newery van Rosa uit het Wijkpastoraat. 

Het uitwisselen van kookgewoontes en recepten van andere 

UIT DE KERKENRAAD
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culturen en het koken met elkaar gaf een band. Dit jaar ga ik 

iemand uitnodigen om samen bij mij thuis soep te eten en het 

gebed te bidden dat in de zondagsbrief staat. Een teken van 

verbondenheid met elkaar in deze periode.

De traditie van het paasontbijt in BMVier is verleden jaar helaas 

onderbroken en zal dit jaar ook niet plaats kunnen vinden. We 

zullen thuis ontbijten, maar ik hoop dat we wel samen in de 

kerk pasen kunnen vieren. Een zin uit een gedicht van Marinus 

van den Berg wil ik met jullie delen: ”Ik wil mij steeds weer 

oefenen in de hoop”.

Jan Prij heeft in een preek een keer de vraag gesteld: “Hoe word 

ik gelukkig? “ Eén van zijn voorbeelden was: herinneringen 

ophalen. Nu in deze veertigdagentijd moet ik daar aan denken 

en maakt het mij blij en dankbaar vanwege alle contacten 

van de afgelopen jaren bij het koken en de ontmoetingen 

met mensen door heel de stad heen. Ik wens iedereen goede 

paasdagen en de hoop van het nieuwe begin.

Jenta Mannak

Sobere maaltijd

Op maandag 22 februari was ik uitgenodigd bij Sija Schorel 

om de eerste sobere maaltijd van dit jaar te vieren. Vanwege 

de strenge regels mochten we maar met één persoon bij elkaar 

komen. Een goed initiatief was dat iedereen de mogelijkheid 

had iemand bij hem of haar uit te nodigen voor de maaltijd. 

Dat werd daardoor een bijzonder intiem samenzijn, waarbij 

ieder persoonlijk over zijn of haar motivatie om hieraan deel 

te nemen kon vertellen. Ooit had ik deelgenomen aan zo’n 

maaltijd in BMVier, maar ik vond er niet wat ik verwachtte.

Wat ik wel heel bijzonder vind is de Stille week, dan leef je zo 

naar Pasen toe en dat beleef ik intens door elke keer naar de 

diensten te gaan die vanaf Witte Donderdag in BMVier werden 

gehouden. Ik ben nooit opgevoed met het vasten en het is 

nog steeds niet iets waar ik aan mee wil doen. Totdat Sija mij 

uitnodigde en ik dacht: Goh, dat is aardig ik ga dat gewoon 

doen. Sija had de tafel mooi en eenvoudig  gedekt en we aten 

heerlijke soep met stokbrood en fruit toe. Er lag een mooie 

placemat onder ons bord waarop een gebed en het logo van de 

Veertigdagenkalender. Daarop stond de tekst: Ik ben er voor jou 

en daar hebben we over gesproken met elkaar. Dat God er voor 

je is, altijd en vooral als het moeilijk is in je leven, dan voel je 

zijn aanwezigheid sterk, net alsof God zijn armen om je heen 

slaat. Dat heeft Sija in haar leven duidelijk ervaren. Het was 

fijn om bij de aangestoken kaars en het mooie gebed dat Sija 

uitsprak samen van de maaltijd te mogen genieten. Natuurlijk 

hebben we ook gezellig over andere dingen gesproken en met 

een voldaan gevoel ben ik voor de avondklok inging naar huis 

gefietst.

Corrie de Groot

Brood

In deze moeilijke tijd, waarin wij aan huis gebonden zijn, 

niet lijfelijk een kerkdienst kunnen beleven, maar alleen via 

de computer of andere communicatiemiddelen kunnen 

luisteren, hebben we toch wat moed nodig. In de kerk kunnen 

we die moed krijgen door de liturgie, de aanwezigheid van 

andere kerkgangers, de preek van de voorganger, het zingen 

met elkaar en het delen van brood en wijn bij het avondmaal.

Op het avondmaal wil ik wat verder ingaan. Vooral het delen 

van het brood. Dat heeft toch wel een bijzondere betekenis. 

Jezus zegt van zichzelf: "Ik ben het brood des levens" en in het 

"Onze Vader" wordt het brood ook genoemd: "Geef ons heden 

ons dagelijks brood." Dat is niet voor niets, want wij hebben 

allemaal dit voedsel broodnodig.

Het zal een feest zijn als wij het avondmaal weer met elkaar 

mogen vieren - het brood en de wijn. De wijn die ook bijzonder 

is, want toen Jezus aan het kruis geslagen was kreeg Hij een 

spons gedrenkt in wijn om zijn dorst te lessen en hem wat 

kracht te geven. Deze kracht kunnen wij ook uit de wijn 

krijgen, als we daar tenminste aan denken.

Bij het eerstvolgende avondmaal dat wij met elkaar mogen 

gebruiken in onze kerkdiensten is het goed om even stil te 

staan bij de betekenis van brood en wijn - ook al gebeurt dat 

wel bij het lezen van het avondmaalsformulier: Het brood dat 

wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus 

-  ‘Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze 

Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening 

van al onze zonden’ en bij de wijn: De beker der dankzegging 

waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap 

met het bloed van Christus. ‘Neemt, drinkt allen uit deze beker, 

gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus 

Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze 

zonden’. Ik hoop van harte dat wij deze woorden zo spoedig 

mogelijk weer in onze kerkdiensten mogen horen en ze in 

onze harten bewaren.

Marian Luijkenaar Francken
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OEFENING VAN HOOP
 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.

Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.

Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.

Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden.

Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.

Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.

Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.

Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.

Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop.

Marinus van den Berg.

Ruwe bolster, blanke pit

Woensdagmorgen. Ik heb net een gesprekje gehad met een 

bezoeker in onze huiskamer van Goud. Terwijl ik de trap oploop 

naar kantoor gaat de ringtone van mijn telefoon. Ik zie dat het Ryan 

(gefingeerde naam) is. ‘Ha Ryan’, zeg ik. ‘Hoe gaat het?’ ‘Bram, het 

gaat slecht. Heel slecht… Ik wil nú alle spullen uit het raam gooien. 

Ik heb de crisisdienst al gebeld.’ 

Ik zei: ‘Wacht even met gooien, ik moet nog even iets doen. Over 

een half uur ben ik bij je. OK?’ ‘Dat is goed, Bram,’ antwoordt Ryan. 

Niet veel later meld ik me en sta ik bij hem binnen. Ik zie meteen 

dat het niet goed gaat met hem. Het is duidelijk dat hij heel wat 

biertjes achterover heeft geslagen. Ryan vertelt dat hij al 23 dagen 

niet heeft gegeten. Gedronken heeft hij des te meer. De twinkeling 

is uit zijn ogen verdwenen. Hij ziet er uitgeblust uit.

Ik denk terug aan de afgelopen twee jaar. Wat heb ik veel met hem 

meegemaakt. Mooie en verdrietige momenten wisselden elkaar af. 

Ryan is een geweldig mens met een hart van goud. Diepgelovig ook. 

Het punt is alleen dat hij teveel heeft meegemaakt in zijn leven. 

De pijn drinkt hij weg. Op momenten dat hij teveel drinkt herken 

ik hem nauwelijks als de gevoelige en vriendelijke buurtbewoner. 

Als het alcoholpromillage in zijn bloed hoog is gebeurt het dat hij 

mensen op straat lastig valt. Hij kan schreeuwen en voorbijgangers 

intimideren. Meerdere keren zag ik dat de politie hem oppakte. 

Hardhandig werd hij naar de grond gewerkt en geboeid afgevoerd 

naar het politiebureau. Wanneer ik Ryan alleen van de straat had 

gekend dan had ik hem intimiderend, bedreigend en luidruchtig 

gevonden. Iemand waar je liever met een boogje omheen loopt. 

Ik ben dankbaar dat ik als buurtpastor veel meer kanten van hem 

heb leren kennen. Ik heb ontdekt dat hij zonder zijn blikje bier een 

heel ander mens is. Uiterst behulpzaam, vriendelijk en zachtaardig. 

Gelukkig zijn er weken (en zelfs maanden) dat het veel beter gaat 

en dat hij weinig of niet drinkt. Vaak durft hij dan nauwelijks 

de straat op. Hij schaamt zich voor de mensen in de buurt. Wat 

zullen ze van hem denken? Niet gek, want onlangs zag ik dat zijn 

drugsdealende buurman hem een harde klap in het gezicht gaf.  

‘Bram, ik wil stoppen met drinken. Het is niet goed. God wil ook 

niet dat ik alles stuk maak.’ Ik luister en knik. ‘Wat wil je doen?’ 

vraag ik. ‘Ik wil een brief schrijven aan de mensen in de straat. 

Ik wil zeggen dat ik me schaam en dat ik dit niet wil.’ ‘Zullen we 

samen de brief opstellen?’ Ryan knikt instemmend. Ik zie weer wat 

licht komen in zijn ogen. O ja, Ryan wil er ook in hebben staan dat 

hij zijn uiterste best doet om geen overlast meer te veroorzaken. 

Hij wil naar een verslavingskliniek om een nieuwe start te maken. 

Nog diezelfde dag bezorgt hij de brief bij de winkeliers en bewoners 

in de straat. Van een afstandje kijk ik ontroerd en verwonderd toe. 

Wat een mooi moment! Is dit het begin van een nieuwe start? Ik 

hoop het! 

Bram Robbertsen, 

buurtpastor bij Goud van Noord (www.goudvannoord.nl)

GOUD VAN NOORD
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Bea is een gedreven vrouw met zoals ze zelf zegt: 

‘verschillende vrijwilligersbanen’.

“Ik geef gevraagd en ongevraagd advies, ik neem deel aan 

armoedeplatforms en vergaderingen over daklozen. Of als er 

iemand zonder werk komt dan verwijs ik die door, of als het 

echt niet anders kan, dan heb ik eten op de plank en ik heb 

een sociale kringloop. Soepkommen, vazen, van alles. Mijn 

kerstkaartenproject is belangrijk en echt mooi. Vóór Corona 

kwamen de eerste woensdag van de maand altijd acht mensen 

om me te helpen met allerlei dingen voor de kerstkaarten en 

veel praten met een kopje thee of koffie. Een tachtigjarige dame 

heeft afgelopen jaar 5500 kaarten gemaakt en dit jaar al 500. 

Nu komt vanwege Corona elke dag één persoon om iets te doen. 

Ook in Rosa maken vrouwen kerstkaarten voor me. Die mooie 

kaarten gaan in een envelop en de eerste week van december 

breng ik die naar alle opvanghuizen en voedselbanken. 

Afgelopen jaar hebben we 6100 kaarten weggegeven! Van de 

gebiedscommisie en van fondsen krijg ik geld voor postzegels 

enz. Het is zo bijzonder om dat te doen, want mensen kunnen 

nu zelf een kaartje sturen. Dan krijgen ze ook vaak weer wat 

terug, want ik zeg altijd: Zet je telefoonnummer erop !! Dat is 

het mooiste. Met kerst is het dus altijd heel erg druk. Ik word er 

blij van, als het me toch weer lukt om alles op tijd de deur uit te 

krijgen. Voor opa’s en oma’s die buiten wal en schip vallen, heb ik 

ook een project. Dan geven ze het door vanuit maatschappelijk 

werk en dan zoek ik voor die opa of oma een cadeautje dat ze 

met Kerst of Sinterklaas aan hun kleinkinderen kunnen geven.

In januari en februari is het wat rustiger. Nu gaat alles via de 

computer. Ik vind het wel rustig zo. Mensen praten niet door 

elkaar en het gaat allemaal sneller. Met mijn sociale kringloop 

gaat het ook anders. Nu heb ik pech, want een organisatie rijdt 

altijd met een busje voor me. Dan komen ze spullen ophalen 

uit mijn opslag. Die gaan dan naar Rotterdam Zuid en daar 

wordt het weer verder verspreid. Iedereen weet me te vinden 

om spullen te krijgen.

Nu ben ik vooral bezig om met mensen contact te houden. Ik 

ga langs met spullen, maar blijf nu vaak buiten op anderhalve 

meter afstand. Ik krijg gemiddeld 87 appjes per dag. Soms is het 

een hele groep die ik app. Kleine berichtjes of mooie plaatjes. 

Die mooie plaatjes krijg ik ook weer van anderen. Sommige 

mensen appen om 6 uur ‘s morgens al. Mensen willen wel door 

mij gebeld worden, maar zelf bellen willen ze niet, dat is best 

lastig hoor. Zelf bellen is misschien een soort van schaamte 

om anderen te bellen, maar mensen hebben behoefte aan een 

praatje. Ik ben erg van het organiseren, dat vind ik leuk. Ik durf 

ook te vragen. Dan vraag ik iemand om te rijden die dan van 

alles rondbrengt. Ik kan ook goed plannen. Ik ben best wel snel 

moe. Ik slaap soms slecht. Dan slaap ik even tussen door en 

dan gaat het weer. Zolang als het allemaal kan, is het fijn om 

te doen. Ik heb wel vriendinnen hoor, die komen dan eten. Dat 

gaat over en weer, dan doe ik iets voor hen en dan zij weer iets 

voor mij. Vorig jaar ging ik voor een paar dagen naar mijn zus 

in Drenthe. Dat lukt nu ook niet, want ik ben nog niet met de 

trein geweest. Er zijn ook geen goedkope treinkaartjes te koop. 

Wat mij drijft is mensen helpen, daar word ik blij van. Niet per 

se omdat het moet. Of het nou iets met christelijke opvoeding 

te maken heeft, weet ik niet. Ik voel me er goed bij dat ik van 

betekenis kan zijn voor de medemens.”

Arja Poot

IN GESPREK MET BEA

 

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

Trouw aan bewoners

Het lijkt soms of er iets van de oude sfeer in Rosa en het Wijkpastoraat terug is. Aan de koffietafel 

schuiven mensen op anderhalve meter aan. In het leslokaal is een overleg tussen twee vrouwen 

van Rosa die iets willen betekenen voor een vrouw die taalles wil. Jan van Diepen zit te bellen en 

heeft zijn wandelgroep in de middag. Er is nog weinig mogelijk helaas. Toch gaan de contacten en 

ontmoetingen door, ook buiten ons gebouw om. Hoe gaat het met de vrouwen die thuis zitten? 

Bernadette heeft voor het buurtkerkbulletin Bea geïnterviewd. Hier volgt haar verhaal:

Arja Poot

COLUMN  
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Uit de gebedsbrief van 11-03-2021

*** Op dinsdag 9 maart werd een online-bijeenkomst gehouden. 

Het ging over hoe Palestijnse vrouwen bezig zijn om nieuwe 

mogelijkheden te creëren mee te doen met geweldloos verzet als 

het gaat om de bezetting.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de moed van Palestijnse vrouwen die 

werken aan recht en vrede in hun land. Dit alles voor een betere 

toekomst voor hun kinderen. Eeuwige, in uw genade, hoor ons 

gebed.

*** De Wereld Gezondheids Organisatie rapporteerde op 27 februari 

dat aan drie inwoners van Gaza de toegang werd geweigerd bij 

de Beit Hanoun/Erez overgang. Zij behoefden zeer noodzakelijke 

medische hulp. Ook in januari had een 16-jarige jongen duidelijk 

gemaakt dat hij behandeling nodig had vanwege zijn bloed dat niet 

in orde was en ook twee mannelijke kankerpatiënten kregen geen 

permissie om naar een ziekenhuis te gaan.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten barmhartig 

zijn en vergunningen afgeven aan diegenen die een ernstige 

behandeling moeten ondergaan in een ziekenhuis buiten de Gaza-

enclave.

Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

*** Op maandag 1 maart namen Israëlische soldaten in het dorp 

Birin ten zuiden van Hebron een tractor in beslag die toebehoorde 

aan Palestijnse boeren. De dorpsgenoten waren bezig hun land te 

bewerken, hun eigendom te beschermen toen de kolonisten hun 

land in beslag namen. Vroeger werd ook al land dat toebehoorde 

aan de inwoners van Birin, dat dichtbij de nederzetting Bani Hefer 

lag, door Israëliërs in beslag genomen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnse boeren die het recht wordt 

ontnomen hun land te bewerken en hun land opeisen. Eeuwige, in 

uw genade, hoor ons gebed.

***Op zondag 28 februari werd een zeventienjarige jongen, 

Mohammad Abu al-Hummos uit het Al-Issawiya-buurtschap op 

de Franse heuvel behorend tot Oost-Jeruzalem, aangevallen door 

Israëlische kolonisten.. De kolonisten gooiden stenen naar hem en 

hij werd ernstig gewond in zijn gezicht.

Gebed

Wij bidden voor Mohammad. Dat hij de medische zorg krijgt die 

hij nodig heeft, veroorzaakt door deze aanval. Wij vragen dat dit 

incident nauwkeurig wordt onderzocht en dat zijn aanvallers, 

indien schuldig, gestraft zullen worden. Eeuwige, in uw genade, 

hoor ons gebed.

*** Voor de vierde keer deze maand is de Roemeense Orthodoxe 

Kerk gelegen in West Jeruzalem overvallen door extreem orthodoxe 

joden. De priester ter plaatse lukte het het vuur te blussen voordat 

het zich verspreidde.

Gebed

Eeuwige, wij vragen U om uw 

genade en uw hulp tijdens 

deze tijden van geweld 

en intolerantie in de stad Jeruzalem. Wij bidden U dat er een 

wederzijds respect tussen de verschillende denominaties van 

gelovigen ontstaat. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

*** De aanklager van het Internationale Strafhof heeft een begin 

aangekondigd van een onderzoek over mogelijke oorlogsmisdaden, 

gepleegd in de Palestijnse gebieden sinds juni 2014. Dit Strafhof 

besloot op 5 februari jl. dat het jurisdictie bezat om ernstige 

misdaden gepleegd in Palestina te onderzoeken.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de onderzoeken die in Den Haag plaats 

zullen vinden, aan slachtoffers van gepleegde misdaden toegang 

zullen geven tot recht en gerechtigheid en een einde zullen maken 

aan ernstige gewelddaden die ingaan tegen het internationale 

recht. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

Henk Willemse

SABEEL 

 

Financiële verantwoording

VERANTWOORDING COLLECTEN 
BMVIER jAnuARI-fEBRuARI 2021:

03-01-21 Geen dienst

10-01-21 Diaconie  14,00

 Kerk  17,50

17-01-21 Geen dienst

24-01-21 Diaconie 4,50

 Kerk 5,50

31-01-21 Diaconie 4,50

 Kerk 6,00

07-02-21 Geen collecten

14-02-21 Geen dienst

21-02-21 Diaconie 15,00

 Kerk 27,00

28-02-21 Geen dienst
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige puzzel:

1. Waar en wanneer werd de Matthäus-Passion, BMV 244, van Bach voor het eerst uitgevoerd?
 In de Thomaskirche van Leipzig- 15 april 1729 of 11 april 1727
2. Wie waren Sifra en Kesia, twee van de honderdvijftig vrouwen die voorkomen in de bijbel?
 Sifra: Eén van de twee vroedvrouwen, redde Hebreeuwse jongetjes in Egypte - Exodus 1: 15-22
 Kesia: Dochter van Job, haar naam betekent oogschaduw
3.  ‘Ikzelf genees eigenlijk niemand, de zieken genezen zichzelf met goddelijke hulp. Mijn taak is het om 

de juiste omstandigheden te scheppen’. Deze zinnen komen van een professor. Wat is zijn naam?
 Professor dr. M.J. Paul
4.  In 1917 verscheen Maria (de moeder van Jezus) meerdere keren aan drie herderskinderen.
  Zij maande hen om gebeden en offers te brengen voor de zondaren. De plaats is een beroemd 

bedevaartsoord geworden. Wat is de naam van deze plaats?
 De herderskinderen: Francisco Martos (8 jaar), zijn zusje Jacinta (7 jaar) en hun nichtje Lucia dos Santos (10 jaar).  
 De plaats Fatima
5. Cryptisch: Dominee die zich in de bijbel kan vinden (acht letters) - Bijbelse boskabouter (6 letters)
 Prediker – Paulus
6.  Tot 1972 mochten er geen vrouwen meedoen aan marathons. Toch lukte het een vrouw om zich in 

1967 in te schrijven en de marathon (van Boston) uit te lopen.
 Wat is haar naam en wat was haar tijd?
 Kathrine Switzer- haar tijd was 4.20.02
7.  Ragout is van oorsprong een gerecht dat bestaat uit stukjes gesneden vlees, gevogelte of vis in saus. 

Wat weet u van peterselie?
 Peterselie is een tweejarige, winterharde, kruidachtige plant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae).
8.  Italië kende in 2020 62.402.659 inwoners. Achtentachtig procent is katholiek. Wat weet u van de 

‘broodmand van Italië’?
 Massief zilveren stokbroodhouder
9.  Constantijn Huygens (4 september 1596 – 28 maart 1687) staat bekend als één van de grootste dichters 

uit de Gouden eeuw. Hij was tevens secretaris van twee prinsen van Oranje. Wat zijn hun namen?
 Frederik Hendrik en Willem II
10.  Beeldhouwer Kees Verkade (1942-2021) heeft vele beelden op zijn naam staan. Noem er drie van 

bekende personen.
 Louis Couperus - Tante Leen - Johnny Jordaan

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:

1. Tafeltje dek je, ezeltje strek je, knuppel uit den zak. Waar lazen wij dat vroeger?
2.  De paus heeft voor het eerst een vrouw benoemd tot ondersecretaris van de bisschoppensynode. Een 

primeur in de kerkgeschiedenis. Wat is haar naam?
3.  Een Franse zuster ‘overleefde’ acht pausen en zelfs een coronabesmetting. En zij is de op één na 

oudste vrouw ter wereld (117). Ze is ook de oudste katholieke zuster wereldwijd. Wat is de naam van 
deze zeer krasse vrouw?

4.   Hij schreef boeken zoals: Spijkerbalsem - Groeten uit Brabant - De taal achterna en Houdoe.
  Begin 2019 werd hij uitgeroepen tot ereburger van Laarbeek, waartoe zijn geboortedorp Aarle-Rixtel 

behoort. Hoe heet deze schrijver?
5.  U kent het oude kinderliedje vast nog wel: Roodborstje tikt tegen het raam, tik tik, tik: laat mij erin 

laat mij erin. De vraag is: waarom tikt dit mooie vogeltje tegen een raam. Wat is de betekenis?
6.  Na het schrappen van de naam van de omstreden negerzoen (heet sinds 2005 Buys zoenen) en de 

perikelen rondom de moorkop, krijgt ook de jodenkoek een andere naam. Welke?
7.  De haarscherpe beelden van de succesvolle landing van de Perseverance op Mars, vorige maand, 

zorgen voor gevoelens van trots en gelukzaligheid. Waar komt de uitdrukking: ‘Iets in je mars hebben’ 
vandaan?

8.  Cryptische vragen: bijbelse opslagplaats (vier letters).
 Bijbelboek dat door een sopraan ten gehore wordt gebracht (acht letters).
9.  Soms hebben mensen meer in hun mars dan aanvankelijk wordt gedacht. Zo speelde een 

Republikeinse Amerikaanse president verdienstelijk piano. En hij componeerde ook een gedeelte van 
een pianoconcert. Wat is de naam van deze president?

10.  Sportvraag. Vanaf 1952 verschenen de avonturen van Kick Wilstra in de Rotterdamse Ketelbinkiekrant. 
K. Wilstra was een voetballegende en erg populair in Nederland.

 Welke drie voetballers uit die tijd vormen de naam Kick Wilstra?

Veel succes allemaal en heb je vragen of suggesties- bel 010-4653252 of mail
hnamen@upcmail.nl
Bert van Namen
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Mutaties
Overleden
08-01-21 
L. Batenburg M bel 28-01-1938 Benthuizerstraat 46-g 3036 CJ
18-01-21 
A. Groenendijk-van der Horst V bel 24-11-1926 Bergwegplantsoen 168 3037 SK
27-01-21 
A.J. Beukema-Schiedon V bel 25-02-1928 Groene Kruisweg 381 3084 LM
18-02-21 
K.H. Troost-'t Hart V bel 23-07-1937 Marcel Duchampplein 52 3059 RD

Verhuisd
M. Kruithof-Alblas V bel 24-11-1922 van Hooglandstraat 83 A 3036 PE
   naar Achillesstraat 290 k520 3054 RL
J.C. Burger V bel 14-02-1948 van Statenweg 429 3039 HP
   naar Schimmelpenninckstraat 31 3039 KS

Vertrokken
A.M. van Gijs V dpl 21-06-1992 Elisabethstraat 14 3063 BA

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.

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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REDACTIE:
Marian Luijkenaar 

Francken, eindredactie

Marijke Enzlin

Corrie de Groot

Jaap Huijer

ADREs REDACTIE:
Bergsingel 45F

3037 GA Rotterdam

Tel. 010 - 465 27 83

KOPIJ INLEVEREN 

VOLGEND NUMMER

uiterlijk op:  

zondag 2 mei 2021
per e-mail: 

mare@bergsingelkerk-

bmvier.nl 

OVERZICHT INLEVEREN 

KOPIj MARE In 2021
nr inleveren  uitkomen 

3 02 mei 23 mei

4 04 juli 25 juli

5 05 september 26 september

6 07 november 28 november

VORMGEVING EN DRUK 

RioPrint Rotterdam BV 

www.rioprint.nl

BANKREKENINGEN

NL61 INGB 0000 0188 07 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Centrum)

NL91 INGB 0000 0640 51 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Delfshaven)

NL26 INGB 0000 1523 27 

 t.n.v. Diaconie Ger. Kerk te 

Rotterdam

NL35 INGB 0004 7889 59

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Collectebonnen)

SCRIBA

mw G. Westera

Bergsingel 35c

3037 GA Rotterdam

Tel. 010-237 34 16

e-mail: g_westera@hotmail.

com

OVERZICHT KERKDIENSTEN

april – mei 2021 (onder Corona-voorbehoud) 

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

mw L. Roosendaal

Helena Rietbergstraat 18

2806 KR Gouda

tel. 06 – 15 17 93 67

e-mail: lydia.roosendaal57

@gmail.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.

01 april – kleur: wit   Witte donderdag
 BMVier 19.30u ds K.W. Broos
 BSK 19.30u  ds T. Verbeek
02 april – kleur: paars   Goede vrijdag
 BMVier 19.30u ds L. Miedema
 BSK 19.30u ds K.W. Broos
03 april – kleur: wit   Stille zaterdag
 BMVier 19.30u ds K.W. Broos
 BSK  geen dienst
04 april – kleur: wit   Pasen
 BMVier  ds H. IJzerman
 BSK  mw L. Roosendaal
11 april – kleur: wit
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  dhr J. Prij
18 april – kleur: wit
 BMVier  mw. C.E. Bakker
 BSK  ds A. Robbertsen
25 april – kleur: wit
 BMVier  ds H. IJzerman
 BSK  ds K.W. Broos
02 mei – kleur: wit
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  ds T. Verbeek
09 mei – kleur: wit
 BMVier  dhr J. Prij
 BSK  ds J.O. Kroesen

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 op https://www.kerkomroep.nl
Onder het keuzemenu ‘Rotterdam’ vindt u de uitzendingen van de Bergsingelkerk en BMVier 
van de afgelopen weken. Of klik op de naam van het betreffende kerkgebouw op de homepa-
gina van onze website.

VIERINGEN BUURTKERK OUDE WESTEN
De diensten van de Buurtkerk worden via de groepsapp verstuurd en komen ook op de site te 
staan: www.buurtkerkoudewesten.nl waar ze enkele weken blijven staan.
Waar vermeld wordt er meegeluisterd met BMVier via kerkomroep.nl
 
28 maart 11.30 uur Jan Prij via WhatsApp
02 april 19.30 uur Bart Starreveld via WhatsApp
04 april 11.30 uur Katinka Broos via WhatsApp
11 april 11.30 uur  Katinka Broos via WhatsApp
18 april 11.30 uur Jan Prij via WhatsApp
25 april 11.30 uur Katinka Broos via WhatsApp
02 mei 10.00 uur Katinka Broos via BMVier
 
VIERInGEn WIjKPAsTORAAT ROTTERDAM WEsT In BMVIER:
Voor elke viering wordt besloten of we fysiek bij elkaar komen. Zo niet, dan ontvangt elke 
belangstellende materiaal hoe ze individueel of kleine kring kunnen vieren.
 
02 april 17.00 uur Herman IJzerman
23 april 17.00 uur Els Schenk
21 mei 17.00 uur Anneke IJzerman



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

Een waardevolle uitvaart, een dierbare 

herinnering. Met respect voor tradities en 

de mogelijkheden van vandaag.

010 – 447 99 00  |  vanderspekuitvaart.nl 

EEN WAARDEVOL 
AFSCHEID


