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PINKSTEREN – 
OPSTANDIG LEVEN
Eén van mijn lievelingsliederen is het lied 
‘Geest van opstandigheid’ van Alfred Bronswijk.
Het lied heeft iets opstandigs en iets van ‘leven 
vanuit de opstanding’. Het verbindt ons met 
Pasen en met de dagen van 4 en 5 mei.
En hoe actueel is dit lied in Coronatijd.
De Geest van opstandigheid verzamelt moed, 
kracht, geloof, hoop en liefde. De Geest van 
opstandigheid breekt onverwacht door in ons 
leven. Als de Geest van opstandigheid waait, 
wordt nieuw leven geboren.
Dat gaat de hele wereld aan, want de Geest 
waait waarheen zij wil en houdt geen rekening 
met grenzen: gaat dwars door de muren van 
quarantaine heen, laat zich niet tegenhouden 
door kerkmuren en ziet geen landsgrenzen.
Het kunstwerk ‘Zindering’ van de kunstenaar 
Jan van Dorp uit Vlaardingen, geeft dat goed 
weer. 
Dat we vanuit deze bezieling van Pinksteren 
mogen leven.

Lydia Roosendaal

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de moed schenkt,
om in te gaan
tegen alles wat kleineert,
tegen alles wat het uitzicht ontneemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de kracht geeft,
om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert,
aan alles wat strijdt tegen de dood.

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons leert geloven
in alles waarin liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt,
in alles wat Christus de mensen heeft geboden.

Alfred Bronswijk
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In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 maart is dominee 
Aage Smilde overleden. Hoewel er een kort ziekbed was, 
was zijn overlijden onverwacht. In 1985 kwam Aage vanuit 
Heidelberg naar de Bergsingelkerk vanwaar hij in 1990 een 
beroep aannam naar Dordrecht. De band met hem is echter 

altijd gebleven. Veel gemeenteleden noemen regelmatig zijn 
naam en als hij voorging in de Bergsingelkerk kwam zijn vrouw 
Coby graag met hem mee. Aage is 74 jaar geworden.
De begrafenis vond op zaterdag 3 april in besloten kring plaats.
Laten wij in onze gebeden Aage gedenken en bij Coby, Sophia, 
Albert, Noah en Xavi zijn in deze moeilijke tijd.

Katinka Broos

Voor u ligt alweer Mare nummer 3 van dit jaar. Het Pinksternummer - mei 2021. Er staat weer van alles wat in dit nummer. 
Ook voor de kinderen een verhaaltje. De redactie wenst u allen veel leesplezier en een goede tijd.

Namens de redactie - Marian Luijkenaar Francken

VAN DE REDACTIE

UIT DE KERKENRAAD

De Bergsingelkerk (BSK), een markant gebouw in de wijk, 
staat vaak open voor mensen uit de buurt. Er vonden vóór de 
Coronatijd allerlei activiteiten plaats en we hopen dat dat op 
termijn ook weer mogelijk wordt.
In 2019 ontstond in de kerkenraad het idee om de zogenoemde 
zijzaal van de BSK meer geschikt te maken voor activiteiten 
voor de buurt. Er werden contacten gelegd met bewoners en 
instanties uit de wijk. En er ging een werkgroep aan de gang, 
bestaande uit wijkbewoners en leden van de BSK, onder leiding 
van Herman IJzerman. Er werden plannen gemaakt voor de 
verbouwing en herinrichting van de zijzaal. 
Dit resulteerde eind 2020 in het oprichten van de Stichting 
Bergsingelsociëteit. In het bestuur van deze stichting zitten 
mensen die actief zijn in de wijk en ook twee kerkleden die 
zijn voorgedragen door de kerkenraad. 
De fase waar we nu in zitten is die van het beheer. De stichting 
zou de zijzaal in eigen beheer willen hebben, het College van 
Kerkrentmeesters is er niet voor dat er twee beheerders in het 
gebouw komen. 
De gesprekken zijn volop gaande. En voordat er besluiten 
gaan vallen zullen we het aan u, de gemeente, voorleggen. 
We hopen dan, als de Coronamaatregelen het toestaan, een 
gemeentevergadering te beleggen. En anders gaan we iets 
verzinnen, zodat u toch de gelegenheid krijgt uw stem te laten 
gelden. 

Overigens heeft de kerk geld om delen van het gebouw op te 
knappen, want daarvoor mag het legaat dat we in het voorjaar 
ontvingen gebruikt worden.

Tot de zomer van 2020 was het CvK vertegenwoordigd in de 
kerkenraad middels Fabian Vormeer. 
Sinds zijn vertrek was er geen ouderling-kerkrentmeester 
meer. Volgens de Kerkorde behoren er in de kerkenraad twee 
ouderling-kerkrentmeesters zitting te hebben. 
De kerkenraad heeft het probleem voorgelegd aan de classis 
en zij hebben twee mensen bereid gevonden tijdelijk in de 
vacatures te voorzien. Hiermee heeft het CvK weer een juiste 
vertegenwoordiging in de kerkenraad. 
Het gaat om de heren Jan Luijendijk uit de kerk van Ridderkerk-
Bolnes en Bas van de Ruit uit de kerk van Papendrecht.
Op onze website staan onder Organisatie / Kerkenraad de 
namen van alle kerkenraadsleden en die van de huidige 
kerkrentmeesters.

Verder heeft de kerkenraad in de laatste vergadering afscheid 
genomen van Jeroen van Doorn. Toen Aad van Endhoven een 
jaar geleden acuut in het ziekenhuis werd opgenomen bood 
Jeroen aan het voorzitterschap tijdelijk van Maarten over te 
nemen. Hij heeft dat een jaar volgehouden en we zijn hem daar 
dankbaar voor.

Maarten Spaans, wnd. voorzitter

Het is weer lekker voorjaar, het zonnetje schijnt. Het virus 
houdt niet op, maar als de zon schijnt zie je weer vrolijke en 
blije gezichten. Laten we hopen dat we allemaal snel ingeënt 
zijn en dat we ons normale leven weer kunnen oppakken.
Samen naar de kerk gaan, samen koffie drinken, een praatje 
maken met elkaar. Dat missen we allemaal.
Dominee Eric heeft op Goede Vrijdag met dertig gemeenteleden 
één en met Pasen drie kerkdiensten gehouden, steeds met 
dertig personen, alle in de Bethelkerk in Amsterdam. De eerste 
dienst begon om 13.00 uur, de volgende om 14.30 uur en de 
laatste was om 17.00 uur.

Een paar gemeenteleden hadden eten klaargemaakt en daar 
pakketjes van gemaakt. Na afloop kreeg iedereen een pakket 
mee en iets te drinken. De meesten hebben buiten of in de auto 
zitten eten.
Toch was het leuk om weer wat gemeenteleden te zien.
Verder zijn er voorlopig geen activiteiten. De kerkdiensten 
op zondag worden online gedaan door dominee Eric of een 
ouderling en deze beginnen steeds om 17.00 uur.
Lieve groeten en nog even volhouden met z’n allen! Eens hoop 
ik dat het weer normaal wordt voor iedereen.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

UIT DE URDU-GEMEENTE

UIT DE GEMEENTE 
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We kregen bericht dat op 18 april mevrouw Ina Berghout - 
de Winter, wonende Carnissedreef 280, is overleden. Klasina 
Cornelia de Winter werd op 26 juni 1928 in Pernis geboren.
De begrafenis vond plaats in heel kleine kring – kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen.
De herdenkingsbijeenkomst heeft plaats gevonden op 23 april. 
Er werd stil gestaan bij haar leven en herinneringen werden 
gedeeld. De kring die tot het laatst om haar heen stond, heeft 
haar op de laatste gang naar het graf begeleid. “Niemand valt 
of zij valt in Gods hand” (Huub Oosterhuis). 
We wensen de nabestaanden Gods nabijheid toe.

Lydia Roosendaal

Mevrouw Anna Paulina Wolvekamp-Akkermans overleed op 
20 april 2021. Ze lag in het ziekenhuis met lichte klachten, 
dachten wij. Maar uiteindelijk gleed ze langzaam uit het leven 
weg. Pauline was een trouwe kerkganger in BMVier, waar ze 
graag zong; haar hoge stem was altijd te horen. Ontroerend 
was hoe ze elke derde zondag van de maand weer veel namen 
noemde, wanneer we bij de voorbeden kaarsjes aansteken voor 
mensen in verdriet, problemen in de wereld of voor overleden 
mensen. Ze vond het moeilijk dat er steeds meer mensen om 

haar heen wegvielen. Zo waren er steeds minder mensen uit 
de Indische gemeenschap met wie ze herinneringen op kon 
halen.

Pauline haalde graag herinneringen op: ze vertelde over 
haar leven. Een aantal mensen van BMVier bezochten een 
theatervoorstelling van het RO-theater waarin Pauline haar 
levensverhaal vertelde.
Tijdens de begrafenis vertelde haar zoon George ook over zijn 
moeder: hoe ze als meisje in een kamp terechtkwam, trouwde 
met een man die al zes kinderen had, hoe tijdens de bootreis 
naar Nederland haar dochtertje Frieda overleed en hoe ze in 
Nederland zes kinderen grootbracht. 

Ik verzuchtte dat levensverhalen van sterke vrouwen als Pauline 
in boeken beschreven zouden moeten worden. Pauline zou het 
mooi gevonden hebben als ze had gezien hoe familie, mensen 
uit BMVier, het wijkpastoraat, de buurt, vrienden, elkaar 
vonden tijdens haar afscheid. En ze zou God ervoor danken.
Wij danken God voor het 90-jarige leven van Pauline Wolvekamp 
en dat wij daar een aantal jaren van mee mochten maken.

Katinka Broos

“In principe heb ik geen familie meer, want iedereen heeft zich 
tegen mij gekeerd. Alleen mijn broer steunt mij.” Lale Gül kreeg 
de laatste maanden heel wat beledigingen en bedreigingen 
naar haar hoofd geslingerd. Haar debuutroman Ik ga leven 
speelt zich af in een kleine sociale huurwoning in Amsterdam-
West. In deze persoonlijke, autobiografische roman ontpopt 
Güls alter ego Büsra zich van een diepgelovig moslimmeisje tot 
een vrijgevochten jonge vrouw.

In haar debuutroman beschrijft ze hoe ze zich ontworstelt aan 
haar streng islamitische omgeving. Ze is uitermate kritisch 
op haar familie. Gül wil zelf bepalen wie of wat ze is. Om 
dat te bereiken moet ze een hoge prijs betalen. Na talloze 
bedreigingen, intimidaties en ruzies met haar familie durft ze 
nauwelijks nog de straat op. Ook heeft ze besloten te stoppen 
met publiceren. Gül wil leven, maar hoe?

In mijn werk als buurtpastor kom ik ook jonge vrouwen tegen 
als Gül. Vrouwen die er in onze ogen conservatief uit zien, 
maar die naar wegen zoeken om zich los te maken van hun 
streng religieuze achtergrond. Verhalen die wij uit christelijke 
hoek kennen van Maarten ‘t Hart en Franca Treur.

Ik merk zelf ook hoe sterk de neiging is om mensen in hokjes 
en vakjes in te delen. Het lezen van dit boek is een bevestiging 
van wat ik leer bij Goud: het is niet altijd wat je ziet. Ik denk 
aan een vrouw met een migratie-achtergrond. Ze komt uit een 
fijn gezin in een islamitisch land. Ze is slim, ambitieus en niet 

op haar mondje gevallen. Jaren geleden werd ze uitgehuwelijkt 
aan een veel oudere man in Nederland. Eenmaal in ons koude 
kikkerlandje werd ze door haar partner opgesloten in een 
kleine sociale huurwoning in Rotterdam-Noord. Soms mocht 
ze met hem mee naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen 
te doen. Ze hield zich aan een streng religieuze dresscode. Op 
straat leverde dat soms afkeurende blikken op. Wat sommigen 
niet vermoedden is dat achter deze conservatieve kleding een 
moderne, nieuwsgierige en ambitieuze vrouw schuil ging.

Na het overlijden van haar man kreeg ze haar vrijheid 
terug. Alleen na jaren van vrijheidsbeperking moet je jezelf 
hervinden. Soms glimlach ik als ik zie dat haar hoofddoek 
steeds verder omhoog kruipt. Ik merk dat ze op zoek is naar 
haar identiteit en dat ze begint te leven.

Willen we dat niet allemaal? LEVEN! De één leeft in vrijheid 
door zelf te kiezen voor het dragen van een hoofddoek of een 
ander religieus kledingstuk. Iemand als Gül heeft juist de 
hoofddoek in de ring gegooid. Waar het om draait is dat er geen 
dwang is in religie. Het gaat er niet om wat iemand wel of niet 
draagt, maar dat hij/zij dat in vrijheid en vanuit persoonlijke 
overtuiging doet. Dan gaan we leven.

Is geloof niet bedoeld om mensen op hun benen te zetten? 
Opstanding noemt de Bijbel dat. En daar zit het woordje 
‘opstand’ in. Als kerk zijn we alert op situaties waar mensen 
klein worden gehouden. Dan komen we in opstand en laten we 
van ons horen. Zo mogen we delen in de bevrijdingsbeweging 
van Jezus.

Bram Robbertsen, Buurtpastor Goud van Noord

GOUD VAN NOORD

IK GA LEVEN
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Het feest van Pinksteren

Zo is de geest in weer en wind gekomen,
een duister ruisen van ontkiemend vuur
dat zich verheft tot aan het derde uur
en dan gemompel wordt van oude bomen.

En klaterend laat men het water stromen
dat vechtend steeds weer nieuwe wegen zoekt
en in de wereld grote vooruitgang boekt
totdat het in zichzelf weerom zal komen.

Zo heeft de geest het volle woord gegeven
en alle talen van de wereld sprak,
verbroederden en tongen gingen leven,
van ziel tot ziel was er geen zin die brak.

Ondanks de wind die bomen fel deed beven,
was er geen vuur dat men vergeefs ontstak.

Frans Hoppenbouwers

Het wijkpastoraat staat in de “wachtstand”. Gelukkig hebben 
we ook een “magstand” waardoor er toch activiteiten door 
kunnen gaan.
Iedere maandagmorgen is er een koffieontmoeting voor 
vrouwen. Jan van Diepen doet in plaats van de maaltijd 
een thee- en een koffiemoment. Zijn wandelclub wordt 
steeds populairder en ze gaan nu elke week wandelen door 
Rotterdam. Monique van Donk houdt haar kinderactiviteiten 
en een moedergroep. Fina houdt iedere week spreekuur voor 
hulpvragen. De vieringengroep besteedt veel aandacht aan hun 
aanbod van een viering op papier waardoor de mensen toch 
bemoedigd of verwonderd raken en in contact blijven.
Binnen de grenzen waaraan wij ons moeten houden worden 
mooie momenten gedeeld en gevierd.
Verjaardagen worden gevierd met felicitaties en kleine 
cadeautjes. Duria El Newery kreeg voor haar verjaardag een 
schilderij van één van de koffiegasten, door haarzelf gemaakt. 
Een bijzondere verrassing!

Op 8 maart - Internationale 
vrouwendag - reikte Bea 
een onderscheiding uit 
aan Jamilla.
De Corrie Noort-Award 
staat voor AANDACHT, 
BETROKKENHEID en 
COMMUNICATIE. Corrie 
Noort kwam in Nederland 
in de vrouwenopvang 
terecht omdat ze werd 
mishandeld door haar 
man. Hier leerde ze de 
vrouwenrechten kennen 
en waarderen. Zij zette 
zich in voor andere 
vrouwen.

Zij is overleden op vrouwendag. Zij was coupeuse en liet een 
gouden schaartje na aan Bea. Het gouden schaartje staat 
symbool voor het knipwerk dat zij verrichtte om kaartjes te 
maken voor mensen die het moeilijk hadden.
De vrouwen die aanwezig waren vonden het heel terecht dat 
deze Award aan Jamilla werd uitgereikt. Als er iemand in 
aanmerking komt vanwege de aandacht en betrokkenheid bij 
vrouwen, gezinnen en kinderen dan is dat Jamilla wel.

Vlak voor de Ramadan werd bekend dat één van de gastvrouwen 
ziek was geworden. Het blijkt Corona te zijn. Zij en haar man 
werden al snel behoorlijk ziek. Haar man belandde in het 
ziekenhuis. De schrik was groot en de zorgen ook. Het overvalt 
ons! Opeens zo dichtbij! Het meeleven is ook groot. Het verbindt 
de vrouwen en er wordt troost gezocht in het gebed. De islam 
biedt vele gebeden waarin zorgen over zieken een plaats 
hebben. Door het noemen van de naam van de zieke krijgt het 
gebed een diepere betekenis. Het is een voorbede. Troostvol voor 
de zieke zelf, maar ook voor degene die zorgen heeft en haar 
naam noemt. Ieder kan dat op haar eigen plek en moment doen 
en toch geeft het verbondenheid. Ook bij de vrouwen die nog 
niet in BMVier komen.

Het gaat inmiddels elke dag een stukje beter met allebei. Maar 
toch is de boodschap van de gastvrouw dat ze niet geweten heeft 
hoe ontzettend ziek je kunt worden van dit virus. Haar advies 
aan iedereen is om je laten vaccineren. Dat geef ik graag door.
We kijken uit naar het moment dat zij weer terug is en met ons 
koffie drinkt. Wachten is lastig en dat geldt voor alle vrouwen 
die graag weer naar hun activiteit zouden willen komen. Ze 
staan te trappelen van ongeduld. Ook dat verbindt ons; we staan 
met z’n allen in de ”trappelstand”. In de startblokken om elkaar 
weer te ontmoeten.

Arja Poot

HET WIJKPASTORAAT IN CORONATIJD

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Trouw aan bewoners

COLUMN  
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Iedere keer als ik iemand uit een strenggelovige gemeente hoor 
praten over homofilie en dat God dat niet goedkeurt, vraag ik 
mij af waar dat dan staat. Als ik de Bijbel lees gaat het wel over 
vriendschappen, die overgaan in ‘liefde’, zoals bijvoorbeeld 
tussen David en Jonathan in het Oude Testament (1 Samuël 18 
en 2 Samuël 1). Wat is daar slecht aan?
In het Evangelie van Johannes komt de liefde van Jezus voor 
zijn discipelen heel vaak voor. Johannes noemt zichzelf ook de 
discipel die Jezus liefhad - Jezus had hem lief en hij had Jezus 
lief. Jezus vraagt verschillende keren aan Petrus of hij hem lief 
heeft en Petrus wordt verdrietig als hij voor de derde keer moet 
zeggen dat hij Jezus liefheeft.
Dat is toch liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht? Het 

gaat dan wel over de liefde vanuit het hart en het gevoel, niet 
over de lichamelijke liefde, zoals die bestaat tussen man en 
vrouw, maar liefde vanuit het hart is toch ook onontbeerlijk?
Als ik deze dingen zo overdenk kan ik niet begrijpen dat 
gelovige mensen die de Bijbel lezen zo anders denken over de 
liefde. Waarschijnlijk is het ook de manier waarop je de Bijbel 
leest. 

Als kind las je de Bijbel toch heel anders dan nu als volwassene 
of ouder geworden mens?
Hoe doe je dat: vanuit je gevoel of lees je alleen wat er staat?
Laten we daar eens over nadenken en met elkaar over praten.

Marian Luijkenaar Francken

De dominee heeft een poster opgehangen. 
"Kom Pinksterlinken! Een wandeling, 
gelinkt aan het feest van de Heilige 
Geest". Elke jongere die meedoet mag een 
vriend of vriendin aan de kring linken. 
"Dat wil ik ook!" denkt Kikker. Hij port 
zijn muizenvrienden op om mee te doen. 
Die nodigen ook weer vriendjes uit. Zo 
pinksterlinken ze door tot de grote dag 
aanbreekt. 
Op het kerkplein staan wel vijftig jongeren. 
En onder de struiken staat Kikker met 
alle muizenvrienden. "We gaan!", roept 
de dominee. "Die kant op, naar boer 
Groeneveld!" Hij geeft elke wandelaar een 
opgerold minibriefje mee. 'Liefde' staat 
erop, of 'Vrede', of 'Vriendschap'. 
Na een lange tocht staan ze in de wei, onder 
de zon, tussen paardenbloemen. "Wat fijn 
dat jullie elkaar gelinkt hebben!" zegt de 
dominee. "Want dat is Gods plan: dat wij 
elkaar enthousiast maken! En eropuit 
gaan, aan elkaar gelinkt!". Allemaal 
mogen ze hun briefje oplezen en er iets 
bij zeggen. "En wij?" piepen de muizen. 
"Wij hebben geen briefjes!" Dan ziet 
kikker een witte paardenbloemenpluis. 
"Hier, genoeg voor iedereen!" zegt hij. Alle 
muizen plukken een pluisje en geven het 
een naam. De dominee roept: "Blaas nu 
je woord de lucht in, zo hoog als je kan!" 
Het wordt een geblaas van jewelste. De 
papieren woordjes willen naar de aarde. 
Maar de pluizen van de muizen gaan 
omhoog, hoger en hoger. "De mijne komt 
het hoogst!" juicht de kleinste muis. "Want 
mijn woord was 'hemel'! En Jezus vangt 
hem op!"  Dan wordt het Pinksteren.

Marianne Luijkenaar Francken

LIEFDE EN VRIENDSCHAP IN DE BIJBEL

VERHAALTJE VOOR 

KINDEREN
KLEURPLAAT
PINKSTEREN
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige puzzel:
1. Tafeltje dek je, ezeltje strek je, knuppel uit den zak. Waar lazen wij dat vroeger?
 In de sprookjes van de gebroeders Grimm
2.  De paus heeft voor het eerst een vrouw benoemd tot ondersecretaris van de bisschoppensynode. Een primeur in 

de kerkgeschiedenis. Wat is haar naam?
 Nathalie Becquart uit Frankrijk
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?
 Zuster Lucille Randon (116 jaar)
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?
 Wim Daniels
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. 
  Roodborstjes herkennen hun eigen reflectie in het raam niet. Zij denken een indringer te zien en daarom tikken ze tegen het 

raam.
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?
 Odekoek
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?
 Veel aanleg hebben en veel weten
8.  Cryptische vragen: bijbelse opslagplaatsen (vier letters). En: bijbelboek dat door een sopraan ten gehore wordt 

gebracht (acht letters).
 Belt of Silo - Hooglied
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?

 President Nixon
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?

 Kick Smit, Faas Wilkes en Abe Lenstra

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1.  In Johannes 6 vers 9 staat: Een jongen komt bij de leerlingen van Jezus met vijf gerstebroden en twee vissen. 

Waarom gerstebroden en geen andere broodsoort?
2.  Cryptische vragen: Dat verre geluid staat in de bijbel (zeven letters). En: Die prekende Europeaan is belangrijk in 

de Alpenlanden (negen letters).
3.  Eén van de wonderlijke episodes uit het leven van J.S. Bach vond plaats in de gevangenis. Een stoïcijnse Bach 

gebruikte zijn maand in de cel overigens goed. Wat voor soort muziek componeerde hij daar?
4.  Drie vrouwen schreven het boek ‘Fietsen met God’ van Canterbury naar Rome. Noem de namen van deze drie en 

wat is hun geloofsovertuiging?
5.  Rijmpje uit grootmoederstijd: De dominee van Urk, die zou op Schokland preken, ………….. Vul de laatste twee 

regels in.
6.  Wie heeft geen vingerhoed in huis! Een klein half balvormig omhulsel dat over de vingertop kan worden 

geschoven. Waar zijn de oudst bekende vingerhoeden, die voorzien zijn van een top, gemaakt in welk land?
7.  Tijdens de Olympische spelen van 1960 in Rome deed de Ethiopische marathonloper Abebe Bikila het 

onmogelijke: hij won goud tijdens de marathon. Maar wat was er zo opmerkelijk aan deze overwinning?
8.  Eén van de bekendste gebeden van de Katholieke kerk is: Wees gegroet, Maria vol van genade. De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder 
van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood, Amen. Uit welke eeuw dateert dit gebed?

9. Waar in de bijbel wordt gesproken over opgelapte schoenen en waar over een oude schoen?
10.  Het oorlogsmonument van Dokkum staat op de hoek van het Noorder Bolwerk, op de dwinger bij de Kereweer. 

Op het monument staat in het Fries de tekst van een psalm. Welke?

Veel succes allemaal en heb je vragen of suggesties- bel 010-4653252 of mail
bertvannamen70@gmail.com
Bert van Namen
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Mutaties
Ingekomen
R. Wessels M bel 27-03-1995 Stroveer 255 3032 GB
A. Wessels-Gross V bel 31-05-1996

Overleden
18-04-21
K.C. Berghout-de Winter V inf 26-06-1928 Carnissedreef 280 3084 NN

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 
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30 mei – kleur: groen
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK ds J.C. van der Linden
06 juni – kleur: groen
 BMVier ds M.E. den Dulk
 BSK ds K.W. Broos
13 juni – kleur: groen
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK dhr A. van Endhoven
20 juni – kleur: groen
 BMVier ds W. Verkuyl
 BSK dhr J. Prij
27 juni – kleur: groen
 BMVier dhr A. van Endhoven
 BSK mw E. Verheul
04 juli – kleur: groen
 BMVier dhr J.G. Elshout
 BSK ds A. Robbertsen
11 juli – kleur: groen
 BMVier ds D.L.H. Lunenburg - Moret
 BSK ds A. Peper
18 juli – kleur: groen
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK ds K.W. Broos
25 juli – kleur: groen
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK dhr A. van Endhoven
01 augustus – kleur: groen
 BMVier ds K.W. Broos
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De diensten beginnen, tenzij anders aangekondigd, steeds om 10.00 uur.
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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. 
21 mei 17.00 uur Anneke IJzerman
18 juni 17.00 uur Katinka Broos
16 juli  17.00 uur Herman IJzerman
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