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PLAATS: EEN LEGE PLEK

GEdichT
van Rutger Kopland

Geluk was een dag aan een vijver
In gras met bomen

Tot in de hemel omkringd

Ik was er het kind van god en
Mijn grootvader – beide stierven

Geluk is gevaarlijk

De vijver is gaan liggen in de avond
Zo spiegelglad dat hemel, bomen en gras

Zich herhalen onder de aarde

Angst en heimwee beide
vragen mij Terug.

Geluk lijkt wel verweven met vroeger. Met kind-
zijn. Toen was geluk nog heel gewoon. Veel mensen 
ervaren een soort heimwee naar die mooie tijd van 
geborgenheid. Voor een deel van hen hoort daar 
ook het vertrouwde, de traditie, het ‘Nederlandse’ 
bij. Het verlangen daarnaar vind je steeds vaker 
terug in een hang naar streekgerechten, lokale 
producten, eigen dialect. Het lijkt ook wel alsof het 
geluk steeds meer verdwijnt met het verlies van het 
oude, kleine, plaatselijke. Nu steaks en burgers en 
allerlei vormen van wereld-eten de stamppot en de 
raasdonders vervangen hebben, lijkt niemand meer 
gelukkig: iedereen is boos in deze tijd – schelden en 
dreigen zijn niet van de lucht, de messen worden 
snel getrokken, de sociale media zijn een beerput 
geworden. Bij de kleinste corona-maatregel halen 
mensen de Tweede Wereldoorlog van stal. Niemand 
lijkt zich meer thuis te voelen en zodra nu de 
vakantie begint, vluchten mensen massaal naar het 
buitenland: ‘Eindelijk vrij’. Wat een lege kreet, als je 
het vergelijkt met Martin Luther Kings ‘Free at last!’ 
– dat ging (en gaat!) ergens over!



2

In deze Mare een heel belangrijke Open brief. Het gaat over de toekomst van onze kerk en dan vooral de Bergsingelkerk. 
Hoe kunnen wij als gemeente nog verder, terwijl het aantal gemeenteleden minder wordt en de kosten steeds hoger. 
Lees deze brief met aandacht!!!

Marian Luijkenaar Francken

VAN dE REdAcTiE

PLAATS: EEN LEGE PLEK (vervolg)

Kopland verwoordt het geluk als een plaats waar het leven 
goed is. Je ziet een vijver met gras eromheen en daaromheen 
een dicht bos. Een combinatie van ruimte (een vijver en 
gras) en geborgenheid (een beschermend bos, dat je uit het 
zicht en uit de wind houdt). Die plaats verbindt hij met het 
beeld van een vader (God, grootvader): iemand die ruimte 
biedt èn geborgenheid. Allebei, want ruimte zonder grens is 
oeverloos en eindeloos, dat is geen ruimte maar verlorenheid, 
vervreemdheid. Begrenzing zonder ruimte is geen veiligheid 
en bescherming, maar gevangenschap, dwangbuis. Een plaats, 
een ruimte met begrenzing, vrijheid met grenzen – dat is 
hét kenmerk van opvoeding, van liefde, van religie. Alleen in 
die combinatie is geluk mogelijk. Denk eens aan Kaïn die na 
de moord op zijn broer Abel terecht komt in het land NOD – 
dat betekent zoiets als dolen, dwalen; dat is het land zonder 
grenzen, zonder wegen, zonder de ander. Nooit meer geborgen.

Plaats – is een woord dat in religie en literatuur voor die 
combinatie van ruimte en bescherming vaak gebruikt 
wordt. Maar niet om dat te binden aan vroeger en zeker niet 
aan, bijvoorbeeld, iets plaatselijks, echt Nederlands, een 
zogenaamde ‘identiteit.’
Kopland schrijft ergens anders:

Ga nu maar liggen liefste, in de tuin
De lege plekken in het hoge gras, ik heb
Altijd gewild dat ik dat was, een lege 

Plek voor iemand, om te blijven.

De ‘plaats’ dat is IEMAND, de ander die jou ruimte en 
geborgenheid geeft. Die opvoeder (in het vorige gedicht een 
grootvader – maar, moet je er tegenwoordig bij zeggen, het 
had net zo goed een grootmoeder kunnen zijn; zullen we er 
een ‘grootmens’ van maken? Nee toch, dat klinkt belachelijk 
gewild – er zijn nu eenmaal grootvaders en grootmoeders) – 
de opvoeder dus, of degene die jou liefde geeft, de docent, een 
willekeurige naaste. Iedereen kan een ‘plaats’ voor je zijn. In de 
Joodse traditie, waar men de godsnaam JHWH niet uitspreekt 
(zodat niemand weet hoe je die zou moeten uitspreken) noemt 
men God de Eeuwige, de Levende, enz. maar ook de Plaats. God 
is de Plaats. God is dus symbool voor die combinatie van ruimte 
en begrenzing waarbinnen geluk mogelijk is.

God is de Plaats. Dus God is NIET gebonden aan een plaats – de 
tempel(berg), de kerk, het Westen. God was immers de eerste 
die in een caravan woonde: de tabernakel die elke keer opnieuw 
meegesjouwd werd door de woestijn (dat is, net als de zee, de 
‘niet-Plaats’ of het Onland). Net als wij wilde Israël een plaats- 
en landgebonden God en bouwden ze een stenen tempel. Maar 
al snel maakt God duidelijk dat hij beter zonder die tempel 
kan – de tempel wordt twee keer verwoest en God blijft gewoon 
meegaan met de mensen, hen plaats bieden – in ballingschap 
in Babel en in de diaspora. God is niet gebonden aan een plek 
waar je een verblijfsvergunning voor moet krijgen. God blijft de 
God van de caravan – de Plaats is overal waar wij voor de ander 
Plaats zijn.

O jee! Geluk is dus niet in de eerste plaats dat ik geborgenheid en 
ruimte krijg, maar dat ik als vertegenwoordiger van God plaats 
bén voor de ander: ‘een lege plek voor iemand, om te blijven’ 
zegt Kopland – kennelijk moet ik me leeg maken, innerlijke 
ruimte scheppen, voor de ander. Van Gods zoon wordt dat 
gezegd: hij heeft zichzelf ontledigd, leeg gemaakt. ‘Geluk is 
gevaarlijk’ zegt Kopland. God en grootvader stierven. Als we 
het geluk niet als heimwee willen zien, maar als hedendaagse 
werkelijkheid, dan moeten we de plaats van God en grootvader 
bekleden: zelf Plaats zijn.

Dat roept genoeg vragen op om een paar maanden over te 
denken – dat is ook een soort vakantie, dat denken, voor 
voorzichtige mensen zonder corona-app met QR-code. Hoe zijn 
we ‘plaats’ in een samenleving waar na (?) corona de agressie 
huizenhoog ligt opgestapeld? In een Europa dat vluchtelingen 
laat verdrinken, hekken bouwt en hopeloze mensen terugduwt, 
de zee in? Een Europa waar we Victor Orban niet zijn grens 
kunnen wijzen? Een tijd waarin de aarde zelf in gevaar is en 
straks misschien geen plaats meer is voor onze kleinkinderen? 
Misschien is het wel gezonder voor alles en iedereen en vooral 
voor onszelf, als we niet met 100.000 anderen een lege plek 
zoeken op een volle camping (‘zie je wel dat Europa vol is!’) 
maar onze gedachten eens laten dwalen door onze leefwereld 
en kijken hoe we ‘een lege plek’ kunnen zijn voor de ander. Dan 
wordt geluk weer heel gewoon – dan kunnen sommigen straks 
misschien weer zeggen ‘Free at last!’

Dick van Kampen
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Op de kerkenraadsvergadering van dinsdag 15 juni is de 
jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters en de 
jaarrekening van de diaconie besproken. Deze beide rekeningen 
lagen ter inzage in de kerk. U kon ze daar inzien. 
Mocht u de jaarrekening digitaal willen ontvangen dan kunt 
u dat doorgeven aan Johan Langerak van het kerkelijk bureau.
Er is in de kerkenraad gesproken over de toekomst van de kerk, 
vooral over het onderwerp Kerk en Buurt. 

We willen u graag informeren over de plannen, afgelopen jaar 
was dat dankzij corona niet mogelijk. Het lijkt er op dat we 
in september misschien met meer mensen bij elkaar kunnen 
komen. Dan kunnen we ook samen de toekomstplannen 
bespreken. Op 5 september is de Startzondag, dan zijn er 
andere activiteiten. Maar zo snel mogelijk daarna. U hoort nog 
van ons. 

Geke Westera (scriba)

dE KERKENRAAd BiJEEN (uit de zondagsbrief)

Het kerkelijk bureau is dan voor bezoek gesloten. Vanaf maandag 16 augustus zijn we er weer. We zijn natuurlijk wel 
bereikbaar via e-mail: kerkelijkbureaugkr@kpnmail.nl.
Voor dringende gevallen kunt u bellen met Kees van Wijngaarden (010-4667056) of Corrie Langerak (010-4653004).

ZomERVAKANTiE VAN hET KERKELiJK BuREAu

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, is Albert Bakker 
overleden.
Albert was jarenlang als predikant aan onze gemeente 
verbonden en werkte bij het Wijkpastoraat Oude 
Noorden. Albert is 87 jaar geworden. De uitvaart vond 
plaats op donderdag 20 mei. Op een later moment zal 
Herman IJzerman uitgebreider schrijven over de grote 
betekenis van Albert voor het wijkpastoraat, voor onze 
kerk en voor de Urdu-gemeente.
Laten we zijn kinderen en familie gedenken in onze 
gebeden.

Op 26 mei overleed Els van ’t Woudt – van der Graaf in 
de leeftijd van 85 jaar.
De laatste jaren ging het steeds wat minder met haar 
gezondheid; ze kon niet meer naar BMVier komen voor 
de diensten. Dat was vooral voor deze gemeenschap 
jammer, want Els heeft altijd haar geheel eigen plek 
gehad in BMVier.
Zij was heel actief binnen de gemeente, in de kerkenraad 
en in verschillende commissies. Daarbij onderscheidde 
zij zich door een nuchtere kijk op zaken. Els was 
een gelovige vrouw, maar sprak daar niet vaak over. 
Vertrouwen en trouw aan God en aan mensen waren 
voor haar belangrijk, en dat kon ze vaak kort en krachtig 
onder woorden brengen. Daarbij wilde ze ook luisteren;  
luisteren naar de levensvisie van anderen. Els heeft veel 
geleerd van het leven, maar ze wilde dat nooit een ander 
opleggen. Ze luisterde met openheid en respect naar 
mensen die anders in het leven stonden.
Els was een gastvrije vrouw. Je was altijd welkom. Tijdens 
die bezoeken vertelde ze graag over haar leven, vaak 
gepaard gaand met haar gulle lach. Ze heeft heel wat 
meegemaakt in haar leven, maar was altijd optimistisch. 
Tijdens de crematieplechtigheid op 2 juni spraken haar 

zonen, schoondochter en kleindochter met veel liefde 
over haar. Mooie verhalen werden gedeeld, met een lach 
en een traan. Precies zoals Els het zelf graag had gedaan.

Katinka Broos

Op 17 juni overleed Jan Op den Camp op de leeftijd van 
99 jaar. Eén dag voor zijn 100e geboortedag brachten we 
hem naar zijn eeuwige rustplaats.
Hij werd in Rotterdam geboren als Johannes Adrianus Op 
den Camp. Na diverse verhuizingen in het Rotterdamse 
woonde hij de laatste jaren aan de Beethovensingel 191, 
waar hij op het laatst de aandacht en zorg kreeg die 
nodig waren om er zelfstandig te kunnen wonen. Hij kon 
er tot het einde toe blijven, ook toen de laatste tijd zijn 
mobiliteit en zijn krachten afnamen. Jan Op den Camp 
werkte tot aan zijn pensionering voor de Rotterdamse 
Verzekerings Sociëteiten (RVS). Kenmerkend voor hem 
was dat hij geen verzekering wilde afsluiten die de klant 
in financiële problemen zou brengen.
Jan trouwde met Mies en samen kregen ze dochter 
Thea. Toen Mies in 2005 overleed, zocht Jan gezelschap 
van andere mensen en vond deze in de Jeu de boules-
maatjes, eetgroepen, een reismaatje. En hij vond in zijn 
schoonzoon een maatje om mee naar voetbalwedstrijden 
te gaan. Deze mensenmens ontmoette bij de eetgroep 

uiT dE GEmEENTE
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in de Prinsenkerk zijn vriendin Ans. Samen hadden ze 
mooie en dierbare jaren. Ans overleed een ruime maand 
voor hem. Jan was een geliefd en sociaal bewogen mens. 
Hij was jarenlang ouderling in onze gemeente en was 
namens de kerk vrijwilliger in verzorgingshuis Atrium.
Jan was een echte levensgenieter. Het is vast geen geheim 
dat hij twee borreltjes per dag dronk en op zondag drie.
Zelf kon Jan naar eigen zeggen terugkijken op een goed 
leven, ook al kwam de ouderdom met gebreken. In nood, 

vertelde hij, heb ik altijd hulp van God ontvangen. 
Tijdens de dankdienst voor zijn leven stonden we stil bij 
Psalm 121, waar de bekende bemoediging ‘Onze hulp’ te 
vinden is. Jan vertrouwde op God, hij wist ten diepste dat 
hij er niet alleen voor stond. Zijn credo was: ‘Niets kan 
me scheiden van de liefde van God’. 
Jan is opgenomen in de eeuwigdurende liefde van God. 
Met verwondering kon hij zeggen: ‘Dat is voor altijd!’

Lydia Roosendaal

Mei 2021

Coby Smilde

Sophia & Albert Smilde
    Noah, Xavi

De vele kaarten, mailtjes, brieven en telefoontjes die wij ontvingen na het 
heengaan van onze lieve                            

 Aage
hebben ons ontroerd en getroost. 

Hoeveel hij voor velen van jullie heeft betekend als pastor, docent, in zijn 
prediking en als vriend, beseffen wij nu pas echt.

Wij missen hem als lieve man en metgezel, (schoon)vader en opa.

Hij laat een grote leegte achter.

dANKBETuiGiNG

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen

daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.
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ViJF mAANdEN VLiELANd…

We zijn weer terug van vijf maanden Vlieland. Als je eraan 
begint denk je letterlijk dat er een hele zee van tijd voor je ligt.
Toch zijn de maanden heel snel gegaan. Een korte impressie:

Vlieland is voor ons bekend terrein. Ik kom er al meer dan 
vijftig jaar en Maarten en ik samen zo’n dikke vier en veertig 
jaar! Ooit in de kerk daar (als stagiair) in het jeugdvakantiewerk 
en jeugdpastoraat begonnen. Dat was toen nog in de 
Gereformeerde kerk die letterlijk met veel dubbeltjes en 
kwartjes van gemeenteleden en vrijwilligers is gebouwd. 
Inmiddels afgebroken en er staan nu huizen. Het contact is 
gebleven en we komen zo’n vier keer per jaar om dienst te doen. 
Maarten speelt orgel en ik ga voor in de dienst. (Twee vliegen in 
één klap). En toen kwam de vraag om vijf maanden te komen 
als overbrugging naar een periode van drie jaar waarin een 
predikante parttime op Vlieland komt werken.
De Nicolaaskerk is een schitterend gebouw uit 1647. Altijd een 
protestante kerk geweest, met daarbij het kerkhof dat nog 
steeds gebruikt wordt. De groep vaste eilanders die wekelijks de 
diensten bezoekt bestaat uit minder dan twintig mensen. De 
“badgasten” vormen vaak in de vieringen de meerderheid. Er is 
een kerkenraad van drie eilanders en één lid dat in Harlingen 
woont, maar zich kerkelijk heeft laten overschrijven naar 

Vlieland. Elke maand komt de kerkenraad bij elkaar. Deze (zeer 
enthousiaste) mensen worden bijgestaan door een enkeling 
(geen vaste bezoeker) die geïnteresseerd is en verstand heeft van 
bijv. financiën, gebouwen enz. Soms zijn het eilanders, soms 
ook niet. De classis Harlingen (waaronder Vlieland valt) wilde 
de kerk aan Harlingen koppelen. Daar hebben de eilanders 
zich tegen verzet, ook de mensen die niet regelmatig in de 

kerk zitten. Door giften van “Vrienden van de Nicolaaskerk”, 
en de verkoop van het z.g. “Armhuis” is er aardig wat geld 
binnengekomen en kan de kerkelijke gemeente (voorlopig) 
zelfstandig blijven functioneren.
De kerk is ook een onderdeel van de hele Vlielandse 
gemeenschap. Allerlei gemeentelijke activiteiten vinden er 
plaats. Eén van de hoogtepunten is bijv. de dodenherdenking 
op 4 mei.
Toevallig hebben we ook de installatie van de nieuwe 
burgemeester in de kerk meegemaakt. Dan worden wel alle 
kerkelijke rekwisieten weggestopt, zodat we de zondag na de 
installatie de Bijbel kwijt waren (terwijl de dienst al begonnen 
was!!). Uiteindelijk was de Bijbel “verstopt” op de trappen van 
de preekstoel. Daar kon erg om gelachen worden!!
Opvallend is dat bij bepaalde kerkelijke vieringen Vlielanders 
die nauwelijks de zondagsdiensten bezoeken, heel trouw dit 
soort van diensten wèl meemaken. We merkten dat tijdens 
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de vieringen in de Stille Week tot en met Paasmorgen, waar 
opeens meer Vlielanders aanwezig waren..
Trouwens bij alles wat er op het eiland aan wel en wee gebeurt, 
leeft de kerkelijke gemeente mee. Alle geboortes op het eiland 
worden tijdens de dienst meegedeeld, zo ook het overlijden van 
een eilander. Dan gaan altijd de bloemen daarheen en wordt 
van de predikant verwacht dat er een bezoek gebracht wordt. 
Ik heb in die vijf maanden haast meer niet-kerkelijke mensen 
bezocht dan de kring die er op de zondag is. In het kerkblad 
staat altijd een in Memoriam van alle eilanders.
De kerk is ook de plek waar het laatste afscheid plaats vindt. 
Bij begrafenissen gaat haast iedere eilander “door de kerk” 
zoals dat heet. Ook dan wordt van de predikant een rol als 
ceremoniemeester verwacht. In de kerk is een gedachteniswand 
waar (heel bewust) niet een christelijk symbool (zoals een 
kruis) geplaatst wordt, maar een anker met de naam van de 
overledene. Op oudejaarsavond komen veel eilanders bij elkaar 
in de kerk om de namen te noemen van de overledenen en 
kaarsen aan te steken. De familie krijgt dan het anker met 
de naam. Er is een soort dienst, maar er wordt erg rekening 
gehouden met het feit dat alle Vlielanders daar aanwezig 
kunnen zijn! Beroemd zijn de “Concerten bij kaarslicht” in de 
zomer- en herfstmaanden. Hele bekende artiesten treden op 

waaronder al een paar keer de broers Lucas & Arthur Jussen. 
Altijd uitverkocht en dat levert aardig wat geld op! We waren 
er in de corona-periode dat er weinig kon. Maar daardoor 
werd het contact onderling sterker. De diensten werden goed 
beluisterd via Kerkomroep en langzamerhand zagen we het 
drukker worden. 

Rond Pasen kwamen ook de eerste “badgasten” weer in de 
diensten. Ook dat is een aparte beleving want soms blijkt, 
na een eerste kennismaking “even uitwaaien op het eiland” 
meer in te houden dan het lijkt!! We hebben letterlijk een 
“Witte Pasen” meegemaakt en veel storm en regen. Toch 
hebben we de lente aan zien komen en de zon zien schijnen. 

Geweldig om de hele Paascyclus vanaf de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd tot en met Pinksteren zo met elkaar, op deze 
manier, mee te maken. Nog een opmerkelijke ontmoeting: 
Eén keer in de maand komen in de kerk op maandagavond 
de Rooms-katholieke zusters en broeders bij elkaar onder 
leiding van een pastoraal werkster vanuit Harlingen. Dan is 
er een eucharistieviering. Momenteel bestaat dat groepje uit 
vier vrouwen! Op de voorlaatste maandag dat wij er nog waren 
kwam de bisschop op bezoek. Dat was voor de allereerste keer. 
Bisschop Mgr. Dr. C.F.M. (Ron) van den Hout, bisschop van 
Groningen en Friesland. Dat was voor de R.K. gemeenschap 
een hele belevenis. Ik werd gevraagd erbij te zijn samen met 
twee kerkenraadsleden. Naast de vier dames was er nu ook een 
Vlielandse meneer. Wij maakten de viering 
mee en gingen ook ter communie. 
Na afloop was er koffie met de 
bisschop. Hij vroeg wie wij 
waren en wij gaven keurig 
antwoord. Daarop zei hij dat 
wij deel hadden genomen 
aan de Heilige Communie 
en dat dit eigenlijk niet de 
afspraak binnen de Rooms 
Katholieke kerk was. Het enige 
dat wij inbrachten was: “Als u 
een keer op zondag op Vlieland bent 
en wij vieren Avondmaal bent u van harte welkom!” Later 
lachten de vier dames ons toe en zeiden dat ze het juist heel 
fijn hadden gevonden dat wij met “alles hadden meegedaan!” 
De zondag na Pinksteren was onze laatste dienst. Ook Vlieland 
kent een “Jannie Taal” dus de dienst begon al met een 
afscheidsgedicht van Nel Cupido (Opoenel). Plus een enorme 
verrassing: een prachtig schilderij van de Eilandschilder. Vijf 
maanden voorbij… In september gaan we weer, maar dan voor 
een lang weekend.

Aad van Endhoven
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We zitten  heerlijk in de volkstuin, zonder jas en zonder zon. 
Als het maar enigszins kan is ze daar, ze geniet van het groen en 
misschien ook wel van de rust in haar verder drukke leventje. 
Ze weet veel van planten.

Ik heb een interview met Corrie (Cornelia Petronella Klazina) 
de Groot-Meijer. Ze heeft de volkstuin nu zeven jaar nadat ze 
haar daktuin van haar woning aan de Heemraadssingel moest 
opgeven van de nieuwe huiseigenaar.

Met de koffie en een paar stukjes
baklava vliegt de tijd voorbij.

Corrie’s leven wordt bepaald door de betrokkenheid op mensen. 
Allereerst met het werken in de verpleging voor zo’n jaar of 
vijftien. Met haar trouwen en kinderen krijgen was er even een 
stop. Het huishouden was wat te saai voor haar. Ze ging verder 
kijken en kwam in contact met Teun Twigt, een prominent 
CPN’er in Rotterdam. Van hem heeft ze veel geleerd over de 
misstanden bij arbeiders, met onderbetalingen enz. Knokken 
voor één plakje meer broodbeleg bijv. Ze zegt: de theorie van 
Marx is goed, maar het ontstane misbruik… De Waarheid, het 
lijfblad van de CPN, viel bij Henk en Corrie op de deurmat én 
werd gelezen. Corrie is zeven jaar lid geweest van de CPN. Ze is 
tot andere inzichten gekomen daar de CPN braaf luisterde naar 
Rusland. De CPN wilde niet inzien dat het een onderdrukkend 
systeem was met het klein houden van de arbeider en het 
verrijken van de machthebbers. Binnen de CPN was er sprake 
van betutteling. Kritisch zijn werd niet gewaardeerd, dit bleek 
toen zij ook deelnam aan activiteiten van Amnesty. Amnesty 
bekritiseerde de CPN met het volgen van de standpunten van 
Rusland.
Jullie kinderen wonen fijn dichtbij in Rotterdam. Waar komen 
hun namen vandaan? Zeger is een oudhollandse naam, die in 
de familie van Henk voorkomt; we vonden het leuk die naam 
weer te gebruiken. Zo wilden we ook de naam van onze dochter 
met een Z laten beginnen. De naam Zillah komt uit het Oude 
Testament, Zillah was de tweede vrouw van Lamech. Zillah 
betekent schaduw, verkoeling in de warmte van het Oosten. We 
genieten van hen en de kleinkinderen. Leven graag mee met 
hun ontwikkeling en passen op.

Kindersupporter
In 1992 ging het weer kriebelen. Ze wilde weer terug in haar 
oude beroep. Als herintreder is ze gaan werken in het Sophia 
Kinderziekenhuis. Haar betrokkenheid op kinderen die aan 
kanker leden, was groot: een kindersupporter. Werkzaam als 
verpleegster stelde ze de kinderen op hun gemak bij de zware 
behandelingen. Ze nam de kinderen heel serieus. Zo zegt ze: 
‘Kinderen ervaren de echtheid van jou. Hebben direct door 
als je niet eerlijk bent. We werkten met het hele team zo 
goed mogelijk. De mens als mens zien en niet als product dat 
op een bepaalde wijze behandeld moet worden. Zo omgaan 
met kinderen op de manier die past bij een kind. Ook dingen 
durven aansnijden, die storend zijn in het werk, collega’s 
durven aanspreken. Met eerlijkheid verdwijnt het probleem, 
alle commentaren en opmerkingen zijn opbouwend bedoeld, 
niet het willen afrekenen van mensen. 

EEN BiJZoNdER mENS

Wat feiten

●− Geboren in 1944 te Rotterdam
●− Ze heeft een jongere zus.
●−  Door vaders beroep, die als dagloner op boerderijen 

werkte, hebben ze enkele keren moeten 
verhuizen: Rozenburg (eenvoudig boerendorp), 
Haarlemmermeer en Vlaardingen (onder de rook 
van Pernis), waar hij in de ijzerhandel werkzaam 
was. Ze leefden van een karig inkomen. Hij is helaas 
vroeg overleden op zijn 60ste. 

●− Henk, haar  man is 82. 
●−  Op haar 16e is ze van school afgegaan, had er 

geen zin meer in, ze was wat opstandig. Dan maar 
werken, zei haar vader. Ze ging naar een sanatorium 
in Katwijk aan Zee, waar zij schoonmaakwerk 
verrichtte en eten rondbracht, maar al veel leerde 
voor de toekomst om verpleegkundige te worden. 

●−  Is twee jaar daarna naar Rotterdam gegaan. Ze ging 
intern in het Diaconessenhuis (het latere Van Dam-
ziekenhuis) wonen aan de Westersingel, waar ze de 
verpleegstersopleiding volgde.

●−  Na zes jaar is zij naar het Zuiderziekenhuis gegaan, 
waar ze de Kinderaantekening haalde en zeven jaar 
bleef werken.

●−  In Rotterdam heeft ze Henk ontmoet, waarmee ze 
is getrouwd. Gestopt met werken om de kinderen 
te kunnen opvoeden enz. Ze hebben twee kinderen 
gekregen: Zeger en Zillah. Zeger heeft inmiddels drie 
kinderen van 6, 4 en 2 jaar. 

●−  In 1992 is Corrie weer aan het werk gegaan. Dit keer 
in het Sophia Kinderziekenhuis tot haar 68ste.
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Dat wordt uiteindelijk gewaardeerd.’ Ze heeft twee keer een 
lezing mogen houden op een Kinderoncologisch symposium.
De ene in Genève over de Stichting Kunstwens van waaruit  
kunstenaars met ernstig zieke kinderen kunst maken. 
Wat een bijzondere ervaring is voor het kind en de ouders. 
Het kunstwerk gaf een fijne afleiding en blijft een mooie 
herinnering. Een engel gemaakt door een kunstenaar voor een 
kind hangt bij de ouders in het trapgat na het overlijden van 
hun kind. Die waren daar heel blij mee.
En de andere lezing in Caïro ging over een onderzoek naar 
het houden van een ‘slecht-nieuwsgesprek’. Daar heeft ze een 
protocol voor gemaakt.

De buurt
Corrie is een groot deel van haar leven al betrokken bij haar 
buurt. Ze wil zich er thuis voelen en helpt dan ook mee bepalen 
hoe dat vorm kan worden gegeven. In de tachtiger jaren is ze 
mee gaan doen in de buurtwinkel van de bewonersorganisatie. 
Deze stond eerst in de Gerrit van de Lindestraat, later in de 
Heemraadsstraat. Dit deed ze wel zo’n 33 jaar. Ook is ze actief 
in Stichting Boulevard (Mathenesserlaan en Heemraadssingel 
en -plein).Ja, ze behoort tot de elite, of toch niet...? De stichting 
is ontstaan door het toenemen van de drugsoverlast bij het 
opheffen van Perron Nul. Er was enorm veel last van de 
tippelzone aan de G.J. de Jonghweg. Door de St. Boulevard 
werden allerlei activiteiten georganiseerd. Een aantal 
gerealiseerde zaken: de aankleding van de transformatorkastjes 
op de Heemraadssingel, waarop leuke informatie staat over 
de bomen en dieren die daar aanwezig zijn, de bijzondere 
lantaarns die weer terug gekomen zijn op de brug over de 
singel bij de Mathenesserlaan, de raamkunst, de bomen- en 
vleermuiswandeling.
De mensen die daar wonen worden geacht voor zichzelf op te 
kunnen komen en  werden daarom door de bewonersorganisatie 
niet geholpen. Corrie’s ideaal was een brug te slaan tussen rijk 
en arm. Wat ze blijft proberen. Op dit moment zet ze zich in 
voor het tegengaan van meer studentenhuizen in de buurt 
samen met Buurt Bestuurt, die het motto ‘schoon, heel en 
veilig‘ voert. De korte verblijfsduur van de studenten geeft 
vermindering van betrokkenheid op de wijk. Ze probeert nu 
als gastvrouw in het Nozepandje de buurtbewoners betrokken 
te krijgen voor de leefbaarheid in de buurt. Zij geeft zo de  
mensen een stukje aandacht.

De kerk
Corrie is Nederlands Hervormd, maar is altijd op zoek geweest. 
Corrie en Henk werden door een broer van Henk op het spoor 
gezet van Tom Naastepad. In de zeventiger jaren was Naastepad, 
priester, bezig met lezingen waarin hij met uitleg kwam over 
het opnieuw doordenken van de theologie. Ook ging hij voor 
in kerkdiensten. Doordat de Rooms Katholieke kerk zijn uitleg 
niet waardeerde en hij zich keerde tegen de regels van die 
kerk heeft hij in 1961 de Araunagemeente opgericht, waar de 
oecumene mogelijk was.
In BMVier heeft Corrie haar plek gevonden en heeft zij een 
actieve rol als gastvrouw met de koffie, redactielid van Mare, 
lid geweest van de beroepingscommissie voor een nieuwe 
predikant, meegedaan in de werkgroep Wereldwinkel. Wie 
kent haar niet. Dan nog het maken en onderhouden van de 
geveltuinen. Zo is ze ook doelbewust bezig met Kerk en Buurt. 

‘De kerk is een speciale plek in de buurt, die we moeten 
vasthouden. We hebben elkaar nodig’, zegt ze.

Levensmoed
‘Mijn moeder is mijn grote inspiratiebron. Moeder heeft een 
moeilijk leven gehad, zij was ongewenst,  ook kreeg zij een 
doodgeboren zoon. Zij heeft ondanks dat toch iedereen willen 
helpen die het moeilijk had. Zij was actief in allerlei groepjes 
van de kerk. Zij is mijn grote voorbeeld. Ik laad me op met 
boeken over hoe mensen leven met hun tegenvallers en hoe zij 
moedig staande blijven. Bijv. het boek over Pim Boellaard, dat ik 
in Mare heb beschreven. Hij komt nog geregeld als verzetsheld 
en kampoverlevende in mijn gedachten. Zijn biografie is 
geschreven door Jolanda Withuis. ‘Een man in de oorlog’. Ook 
door samen te werken met leuke mensen, laad ik me op’.

Slot
Wat ik zo bijzonder aan Corrie vind is dat ze zaken ter sprake 
durft te brengen op een betrokken wijze, zonder de ander te 
kwetsen. Dat doet ze in BMVier, maar deed ze ook met de artsen 
en collega’s in Het Sophia Kinderziekenhuis. De wederzijdse 
betrokkenheid vergroten, openstaan voor de ander.
Ik vroeg haar: ‘Wat vind je van het gezegde ‘Het toppunt van 
geluk is dat je hebt bereikt wat je wilt worden?’ Een wijsheid 
van Erasmus. Corrie antwoordde: ‘Ik ben nog niet klaar’.
Wat zou ze nog willen ontdekken? Ik zou zeggen: Ga met haar 
verder in gesprek.

Henk Willemse
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Kerk en Buurt Opzoomert er weer lekker op los!
Ja, op vrijdag 7 mei van 10 -14 uur zijn we weer aan het tuinieren 
geweest. Met de planten waren we nogal uitbundig, met de 
koffiegezelligheid wat minder helaas door die vervelende 
Corona-maatregelen. Maar wij hebben daar wat op gevonden, 
want wij laten ons niet zo makkelijk uit het veld slaan.
Een aantal weken geleden mailde Jenta ons dat we nog geld 
hadden om onze buren een vrolijke voorjaarsattentie te gaan 
brengen, dat hadden we ook afgesproken. Vandaar dat  Anneke 
IJzerman en Corrie de Groot, bij het tuincentrum 75 fuchsia’s 
hebben gekocht van rood naar roze en wit. Ja, die twee kun je 
er op uitsturen hoor, want die zijn er dol op om planten te gaan 
kopen. Met een mooi kaartje, gemaakt door Jenta Mannak, 
brachten we ze bij onze buren. De meeste mensen waren thuis 
en zo hadden we toch contact met onze buurtbewoners en 
leuke gesprekken.

We hadden lekker veel vaste planten gekocht en vooral een 
aantal berberissen met leuke gele bloemen. Maar ook gemene 

stekels, want ja er zitten nogal eens honden in onze tuintjes 
te wroeten…. Het mooie is dat onze vaste buren, Marianne 
en Carlin, die al jaren meehelpen er ook nu weer bij waren. 
Er kwamen nog een aantal bezoekers koffie drinken; van hen 
kregen we heerlijke boterkoek en eierkoeken.

Het ziet er allemaal weer netjes en verzorgd uit en wat is het 
toch leuk om te doen met ons clubje. We vullen elkaar zo 
goed aan. Jenta regelt het geld en doet met Katinka samen 
het voorwerk en Anneke en Corrie de leukste klus, behalve die 
achttien zakken aarde sjouwen; dat was iets minder! 

Jenta Mannak, Anneke IJzerman,  Katinka Broos 
en Corrie de Groot

oPZoomEREN
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Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen 
mensen over de hele wereld van wat ze hebben ontvangen. 
Inmiddels zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar 
leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via 
Kerk in Actie in voor het thema ‘Versterk de kerk’. Samen met 
partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op voor een 
sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede 
en onderdrukking.

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in 
het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo 

groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in 1300 
kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste 
kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast 
bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint 
de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en 
boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen 
zestig studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen, om 
opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor 
wat er speelt in Noord-Kameroen.

oNZE KERK iN AcTiE VooR EEN STERKE KERK

iN KAmERoEN

 

 

 

 

Op 16 oktober organiseert de Werkgroep Wereldwinkel/diaconaat een informatiemiddag in BMVier

Kom meer te weten over het land Kameroen en de hulpverlening van Kerk in Actie. Mirjam Boswijk van Kerk in Actie zal 
ons daarover vertellen. Reserveert u de middag alvast?

Namens de werkgroep Henk Willemse
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Bij de hevige bombardementen in Gaza en raketten op Israël 
zijn er weer honderden doden en duizenden gewonden 
gevallen. Zijn veel mensen dakloos geraakt, zijn scholen, 
ziekenhuizen en overheidsgebouwen beschadigd en verwoest, 
en zijn er opnieuw talloze kinderen getraumatiseerd. Nu is ook 
de boerderij van de fam. Nassar getroffen van Tent of Nations.

Brandstichting
In mei jl. is er brand gesticht bij Tent of Nations. Door de 
combinatie van een sterke wind en de droogte kon het vuur snel 
om zich heen grijpen. Met de hulp van een twintigtal buren 
uit Nahalin, en later ook van de brandweer uit Bethlehem, 
heeft de familie Nassar het vuur gelukkig kunnen doven. Het is 
uitermate tragisch om de foto’s van de zwartgeblakerde velden 
te zien waar meer dan duizend olijfbomen, amandelbomen 
en wijnranken zijn verwoest en honderden bomen zwaar 

zijn beschadigd. Naast de materiële schade is de emotionele 
impact op de familie Nassar enorm. Hoeveel tegenslag en 
tegenwerking kan een mens aan? We zijn er dan ook diep 
van onder de indruk dat Daoud en zijn familie opnieuw een 
ongelofelijke veerkracht blijken te hebben. Dat zij het vuur van 
verwoesting hebben omgevormd tot het vuur van Pinksteren, 
het vuur van geestkracht en verbinding, en extra gemotiveerd 
zijn om ook deze frustratie en tegenwerking om te zetten in 
positieve acties.
 

Context
De familie Nassar maakt deel uit van de dorpsgemeenschap 
Nahalin (bij Bethlehem). De strijd om het behouden van de 
Tent of Nations komt ook ten goede aan de Palestijnse boeren 
die land in de buurt bezitten. Sinds afgelopen zomer zijn er 
echter – voor het eerst – ernstige spanningen met één familie 
in Nahalin, die regelmatig ernstige vernielingen en aanvallen 
heeft uitgevoerd op de boerderij.
We weten niet of de brandstichting hiermee verband houdt of 
dat het vuur door anderen is aangestoken. Wat we wel weten is 
dat overal op de Westbank het geweld tegen Palestijnse boeren 
en hun land toeneemt en dat dit meestal wordt veroorzaakt 
door kolonisten, of door Palestijnen die om uiteenlopende 
redenen samenwerken met kolonisten. Feit is dat de familie 
Nassar uitermate kwetsbaar is en dat we ons vanuit Nederland 
ernstig zorgen blijven maken.

Wat kun je doen?
•   Toon je meeleven – stuur een berichtje via Facebook
  De familie Nassar put veel kracht uit de betrokkenheid en 

steun die zij van vrienden wereldwijd ontvangen. Je kunt 
een berichtje plaatsen op Facebook:Tent of Nations / Nassar 
Farm facebook page. Lukt het je niet om een reactie te 
plaatsen, of heb je geen Facebook? Stuur jouw boodschap 
naar tentofnationsnl@gmail.com, dan wordt het door hen 
verstuurd.

• Sponsor een olijfboom
  Heb je de mogelijkheid om een nieuwe boom te sponsoren 

of een steentje bij te dragen aan de kosten voor juridische 
ondersteuning, dan is je bijdrage meer dan welkom: IBAN 
NL75 TRIO 0391 0822 21 t.n.v. Vrienden Tent of Nations 
Nederland.

•  Neem deel aan de landelijke informatiemiddag op 
zaterdag 25 september. De werkgroep wereldwinkel/
diaconaat organiseert deze in BMVier

  Het delen van het verhaal van Tent of Nations is niet alleen 
uitermate belangrijk om zo de betrokkenheid te vergroten, 
maar ook om onszelf te inspireren om in ons eigen leven 
frustraties en obstakels om te vormen tot daden van hoop. 
Het programma van deze inspirerende en dynamische 
bijeenkomst omvat bijdragen van Daoud Nassar (Tent of 
Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en 
NRC-journalist). Verder een korte film, ontmoeting en 
gesprek, creativiteit en een solidariteitsactie. Raadpleeg 
voor nadere informatie de website en de zondagsbrief.

•  Deelnemen aan de kerkdienst in de Bergsingelkerk op 
zondag 26 oktober

  In de dienst zal aandacht zijn voor de situatie in Palestina. 
Hans van der Waal, kunstschilder, zal zijn schilderijen 
tentoonstellen en samen met zijn vrouw Beppie meer 
vertellen over het land.

• Bezoek Palestina
  Tent of Nations Nederland is bezig een reis te organiseren 

van 16 - 23 oktober naar Palestina/Israël. Tijdens deze reis 
verdiept de groep zich in de situatie van Palestina. Er 
vinden ontmoetingen plaats met mensen die inzicht geven 
in de invloed van de bezetting op het dagelijks leven.

STEuN EN BETRoKKENhEid oP TENT oF NATioNS

EN PALESTiNA

 

Tent of Nations is een educatieve boerderij met 

het vredesproject van de Palestijns-christelijke 

familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke 

omstandigheden en de voortdurende dreiging van 

landonteigening, zet de familie Nassar zich op een 

geweldloze en zeer creatieve manier in onder het 

motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.
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  De overnachtingen zijn in een eenvoudig hotel in 
Bethlehem. Meldt u zo spoedig mogelijk aan. Er is een 
(verplichte) voorbereidingsbijeenkomst gepland op 
vrijdagmiddag 3 september (in het midden van het land).

We houden ons vast aan de lichtpuntjes dat het Palestijnse 
verzet op de Westbank groter was dan ooit en dat er in Israël 
grote demonstraties hebben plaatsgevonden van Joodse en 
Palestijnse Israëliërs. Samen spreken zij zich uit voor het 
beëindigen van de blokkade van Gaza, voor het beëindigen van 

de bezetting en voor gelijke rechten voor alle inwoners van het 
land. Laten we deze beweging met elkaar blijven steunen, en 
ons met elkaar blijven inzetten voor recht!
Tent of Nations NL wenst ons toe dat je, geïnspireerd door 
de familie Nassar, ook weigert een vijand te zijn, weigert een 
slachtoffer te zijn en dat je dóórgaat met het verspreiden van 
licht, hoop en schoonheid.

Namens de werkgroep Wereldwinkel/diaconaat,
Henk Willemse

Op een middag heb ik 
Jamilla aan de telefoon. 
We spreken wat zaken 
af en dan vraagt ze: 
Krijgen we nog een 
rommelmarkt om geld 
bij elkaar te krijgen? 
Het gaat heel slecht in 
Afghanistan. We helpen 
wat we kunnen maar 
nu is het op.

We spreken twee dagen later af en ik vraag Duria bij het gesprek. 
Veel vrouwen in Rosa leven in de verscheurdheid van twee 
landen. Jamilla en Duria zijn allebei meer dan twintig jaar hier.
Jamilla barst los. Zij heeft zich de afgelopen periode vooral bezig 
gehouden met hulp aan mensen die hier wonen. Dat helpt om 
niet na te denken over de situatie in Afghanistan. Nu Amerika 
de troepen terugtrekt is er opnieuw een machtsstrijd gaande en 
nu van straat tot straat. Overal zijn zwaargewapende mannen 
die de baas over een straat willen zijn: milities, commando’s. 
Allerlei landen betalen de wapens. Onderlinge spanningen 
worden uitgevochten in Afghanistan. India met Pakistan, Iran 
met Israël, Amerika met Rusland. Saoedi Arabië heeft belangen.
De andere ramp is de coronagolf uit India. Er zijn veel 
slachtoffers. De ziekenhuizen kunnen niet  meer helpen. 
Zuurstof wordt op straat gekocht. Kijk, zegt Jamilla, deze vrouw 
van 42 jaar is doodgegaan omdat ze geen lucht meer kreeg. Het 
ene ellendige verhaal na het andere.
In Soedan is er nu geen oorlog maar er is armoede. Er is altijd 
armoede. Duria oefent in de relatie met haar familie om nee te 
zeggen tegen allerlei vragen om steun die haar gesteld worden. 
Ze kiest voor momenten zoals tijdens de ramadan en bij 
bijzondere gebeurtenissen. Beide vrouwen zijn opgevoed met 
de lessen om te delen en te geven. In het donker geven, niemand 
hoeft te weten wie de gever is. Het gaat om de menselijkheid. 
Dat passen ze allebei sterk toe in hun leven. Een dure tas voor 

jezelf kopen terwijl je weet dat er mensen dood gaan omdat er 
geen eten is of zuurstof te duur is, is er niet bij. Zij weten dat ze 
niet alles op kunnen lossen, het is nooit genoeg. Maar éénmalig 
helpen, doen wat je kunt. Dat lijkt een criterium. Ik heb mijn 
best gedaan als het om de menselijkheid gaat. Ik heb mijn ogen 
niet gesloten. Ik word rustiger als het in Soedan goed gaat. Dan 
laat ik mijn zorgen los. In Afghanistan is het nu slecht, maar het 
gaat beter worden.
Hoe voelen jullie je in Nederland met deze achtergrond ? Ze 
klaren op en geven aan: je bent hier veilig. Je bent overal voor 
verzekerd. Je komt hier niet op straat. Het leven is rustiger hier. 
De wederopbouw in Nederland spreekt enorm aan. Samen de 
schouders er onder. Aanpakken en samenwerken. We hebben 
veel geleerd en zijn sterker geworden. Ik heb geleerd om een 
wereldburger te zijn en een echte Rotterdamse vrouw. Ik ben 
trots op mijzelf.

Wat mij treft in de verhalen is de kracht van de ellende en de 
kracht van de essentie van het leven. En de kracht van deze 
vrouwen om hun weg hierin te vinden. 
Het raakt me dat de nadruk in hun leven zo sterk ligt om steeds 
weer te geven ook al zijn je eigen middelen beperkt. Jamilla zou 

meer middelen willen hebben 
om haar dorpsgenoten te 
helpen in Afghanistan. 
Mocht u haar willen steunen 
dan kunt u contact met mij 
opnemen. Dit stuk is niet 
bedoeld om een bedelbrief te 
worden. Ik wilde graag delen 
wat deze vrouwen bezielt, 
hoe ze staande blijven en de 
menselijkheid niet uit het oog 
verliezen. Wereldvrouwen.

Arja Poot (06-44781072 - 
arjapoot@hotmail.com)

WERELdBuRGERS –WERELdVRouWEN

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Trouw aan bewoners

coLumN  
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Gedurende de afgelopen jaren is herhaaldelijk gediscussieerd 
binnen onze kerk over de toekomst van onze kerkgemeenschap. 
Daarbij speelt het bezit van ons eigen kerkgebouw aan de 
Bergsingel een belangrijke rol. Houden we het financieel vol? 
Kunnen we de kosten van dit fraaie gebouw ook in de toekomst 
nog dragen? Moeten we in de toekomst niet genoegen nemen 
met een kerkzaal zoals BMVier?
Nu is de Bergsingelkerk niet de enige PKN-kerk in Rotterdam 
Centrum. We kennen in de nabijheid de Opstandingskerk en 
de Prinsekerk. En verder nog de Laurenskerk, de Arminiuskerk 
en de Pauluskerk. Hoe is het daar geregeld?
Jan Moerman, oud-lid van onze kerk en op dit moment 
voorzitter van de Diaconie van de Hervormde Kerk in Rotterdam 
Centrum heeft in de Open Brief aan de kerkenraad daarover 
zijn mening gegeven. Het is een interessant verhaal waar we 
wat van kunnen leren. Hieronder volgt de tekst van zijn brief

Open Brief d.d. 31 mei 2021
Ik richt me via deze open brief tot u omdat u binnenkort 
een belangrijke beslissing moet nemen ten aanzien van de 
Stichting Bergsingel Sociëteit en ik die beslissing niet los zie 
van de toekomst van de Bergsingelkerk.
Ik schrijf deze brief vanuit een betrokkenheid, weliswaar 
op afstand, die voortkomt uit mijn lidmaatschap van uw 
kerkelijke gemeente van jongs af aan tot 1991, een periode van 
35 jaar. Mede vanuit die betrokkenheid heb ik langs de zijlijn 
de afgelopen anderhalf jaar meegedacht met het bestuur van 
de Stichting Bergsingel Sociëteit. Uw kerkelijke gemeente is, 
zoals zoveel gemeentes, de afgelopen decennia steeds verder in 
aantal leden gekrompen en vergrijsd.
Ik heb begrepen dat door uw College van Kerkrentmeesters 
projecties zijn opgesteld, die laten zien dat tussen vijf en tien 
jaar na heden het geld op is. Dat betekent op dat moment, 
in huidige vorm, het einde van de Gereformeerde Kerk In 
Rotterdam Centrum en Delfshaven. Naast het gebouw BMVier 
in Delfshaven heeft u de monumentale Bergsingelkerk in 
eigendom. De onderhouds- en overige lasten die het bezit 
van de Bergsingelkerk met zich meebrengen drukken zonder 
twijfel zwaar op uw begroting. Alhoewel u onderdeel bent van 
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is het sinds de vorming 
van de PKN in 2004 niet gekomen tot een samengaan met de, 
eveneens tot de PKN behorende, Nederlands Hervormde en/of 
de Lutherse kerk in Rotterdam Centrum.
Dat zal ongetwijfeld meerdere oorzaken hebben, doch het 
eigendom en de daarmee gepaard gaande onderhouds- en 
overige lasten van de Bergsingelkerk zullen voor een fusie een 
objectieve verhindering hebben gevormd en vandaag de dag 
nog steeds vormen. Ter vergelijk, de Nederlands Hervormde 
Gemeente Rotterdam Centrum heeft al tientallen jaren 
geleden al haar kerkgebouwen afgestoten en huurt ze voor 
zover nodig terug.
U heeft in 2019 een besluit genomen om de blik naar buiten te 
verbreden en een intensievere samenwerking aan te gaan met 
de buurt. De werkgroep “Kerk en Buurt” is mede daarvan het 
resultaat. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de oprichting van de 
Stichting Bergsingel Sociëteit, die de wens heeft,
om de zijzaal van de Bergsingelkerk langdurig te huren en 
opnieuw in te richten, met de kanttekening dat in goed 
onderling overleg die zijzaal ook beschikbaar blijft voor de 

kerkelijke gemeente als zij daar behoefte aan heeft. Het overleg 
tussen het bestuur van de Stichting Bergsingel Sociëteit en 
uw College van Kerkrentmeesters is tot nu toe vruchteloos 
gebleken en bevindt zich in een impasse. Binnenkort zult u 
als hoogste orgaan van de kerkelijke gemeente een beslissing 
moeten nemen die de impasse moet doorbreken. Dat kan er 
onverhoopt toe leiden dat de samenwerking met de Stichting 
Bergsingel Sociëteit wordt beëindigd.
In mijn gedachte is, gegeven de teloorgang van de kerkelijke 
gemeente en haar beperkte toekomstverwachting in huidige 
vorm, de Stichting Bergsingel Sociëteit een tussenfase op weg 
naar een structurele toekomst van de Bergsingelkerk.
Dat brengt me ertoe om u een concreet pad te schetsen hoe 
de toekomst van zowel de Bergsingelkerk als de kerkelijke 
gemeente zo goed mogelijk kan worden veiliggesteld. Daartoe 
neem ik u in gedachte mee naar de Remonstrantse Gemeente 
gehuisvest aan de Westersingel in Rotterdam.
Deze kerkelijke gemeente voorzag aan het begin van deze 
eeuw hetzelfde probleem als waar uw gemeente momenteel 
voor staat. Zij hebben er in 2004 al voor gekozen om hun 
monumentale kerkgebouw (Arminius) voor −1 over te dragen 
aan een nieuw opgerichte stichting en het terug te huren voor 
de eredienst en overig kerkelijk gebruik. Dit pad ligt ook open 
voor de Gereformeerde Kerk Rotterdam Centrum/Delfshaven 
t.a.v. de Bergsingelkerk en dat biedt prettige vergezichten.

Om het in hoofdlijnen wat verder uit te werken kunt u 
denken aan de volgende opzet:
•  Oprichting van een beheerstichting Bergsingelkerk, 

initiatiefnemers komen uit de wijk en uit de kerkelijke 
gemeente en worden aangezocht op basis van enthousiasme 
voor het plan, diversiteit aan talenten, evenwichtige vrouw/
manverdeling etc. Voor de hand ligt om te onderzoeken 
of deelnemers aan de werkgroep “Kerk en Buurt” en het 
bestuur van de Stichting Bergsingel Sociëteit daarvoor 
interesse hebben. Zij wonen in de buurt, beschikken 
over een breed palet aan talenten en hebben zich op een 
bepaalde wijze al gecommitteerd aan de Bergsingelkerk. 
Ook is denkbaar dat de Stichting Bergsingel Sociëteit na 
statutenwijziging kwalificeert.

•  Geef de kerkelijke gemeente zolang zij huurder is het recht 
om een bestuurslid te benoemen die zitting neemt in het 
bestuur zonder last of ruggenspraak.

•  Draag de Bergsingelkerk voor −1 over aan de nieuwe 
stichting.

•  Beding daarbij een eerste recht van koop door de kerkelijke 
gemeente of haar rechtsopvolger op basis van de −1 koopsom 
vermeerderd met de boekwaarde van nog niet afgeschreven 
investeringen van de stichting die onroerend van aard 
zijn. Met die formule geeft de kerkelijke gemeente geen 
toekomstige meerwaarde prijs.

•  Borg het recht van eerste koop door bijvoorbeeld een recht 
van hypotheek te vestigen op de Bergsingelkerk ten gunste 
van de kerkelijke gemeente of haar rechtsopvolger.

•  Huur de kerk terug voor het houden van erediensten en 
overige kerkelijk gebruik zo lang als dat nodig is.

Randvoorwaarde:
Het is aan het beheerdersechtpaar Bert en Wil van Namen te 

dENKEN oVER dE ToEKomST
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danken dat de Bergsingelkerk voor veel niet strikt kerkelijke 
activiteiten wordt gebruikt. Zij zijn naar buiten toe het 
visitekaartje van de Bergsingelkerk. Het is heel belangrijk 
dat zij van begin af aan worden betrokken in de vormgeving 
en uitvoering van dit plan. Enerzijds voor continuïteit van 
huidige huurders/gebruikers en anderzijds simpelweg omdat 
ze het verdienen! Ik kan niet voor hen denken, doch ook zij 
zullen, lijkt mij, verheugd zijn dat de dreiging van teloorgang 
verdwijnt en hun project, waar ze zich met hart en ziel aan 
hebben verbonden, een nieuwe toekomst tegemoet gaat.

Wat zijn de voordelen:
•  De last van het onderhoud en beheer van de Bergsingelkerk 

is van de schouders van de kerkelijke gemeente af.
•  De kosten voor het kerkelijk gebruik zijn vooraf bekend 

en kennen achteraf geen verrassingen meer. De kerkelijke 
financiën worden hierdoor in hoge mate voorspelbaar.

•  Een eventuele toekomstige meerwaarde wordt niet 
prijsgegeven.

•  De kerkelijke gemeente faciliteert dat het gebouw een 
brede functie krijgt in de buurt, de wijk en de stad en borgt 
daarmee zo goed mogelijk een duurzame toekomst.

•  Het financiële vermogen van de kerkelijke gemeente wordt 
zoveel mogelijk beschermd en blijft beschikbaar voor het 
echte kerkenwerk.

•  Een beheerstichting kan op professionele wijze de 
exploitatie vormgeven en heeft het grote voordeel dat er, 
met uitzondering van latere investeringen in het gebouw, 
geen aanvangsinvestering nodig is en er dus ook geen 
aflossings- en renteverplichtingen zijn.

•  De kerkelijke gemeente neemt een objectieve hindernis 
weg om te komen tot fusie met de Nederlands Hervormde-
en/of de Lutherse kerk binnen PKN verband.

•  En bovenal, de kerkelijke gemeente gaat als “goed huisvader” 
om met haar zorgplicht en geeft de Bergsingelkerk door 
aan de volgende generatie, zoals zij de Bergsingelkerk op 
haar beurt heeft gekregen van de voorgaande generatie.

Ik zie geen nadelen, anders dan dat verkoop tegen de hoogste 
prijs aan willekeurig wie niet meer aan de orde is. Maar naar 
mijn mening verdraagt die lijn zich niet met de zorgplicht 
zoals ik hiervoor heb weergegeven.

Tot slot
Besturen betekent vaak het nemen van moeilijke beslissingen, 
waarvan de goede uitkomst niet bij voorbaat vaststaat. Het 
vraagt om denkkracht en creativiteit. En het vraagt daarbij ook 
om een gedegen afweging van risico’s. Uiteindelijk zullen visie, 
moed en vertrouwen de doorslag moeten geven.
Een logische stap zou zijn dat u uw College van Kerkrentmeesters 
vraagt om de in deze brief weergegeven gedachten verder uit te 
werken en binnen afzienbare termijn met concrete voorstellen 
te komen. Uitstel leidt tot verlies van momentum, het risico 
wordt steeds groter dat u de regie over het proces verliest en 
het holt naar verwachting het financiële vermogen van uw 
kerkelijke gemeente onnodig verder uit.
In de tussentijd is het van belang dat de samenwerking 
met de Stichting Bergsingel Sociëteit voortvarend wordt 
geconcretiseerd als tussenstap naar een definitieve 
beheeroplossing voor de Bergsingelkerk.

Ik wens u moed en wijsheid bij het nemen van uw beslissingen. 

Met vriendelijke groet,
Jan Moerman

We kijken vooruit naar de startzondag op zondag 5 
september.  Dit jaar staat de startzondag in het teken 
van muziek en muziekteksten die raken. Mijn vraag is: 
welk stuk muziek of lied doet je hart harder kloppen 
of doet je denken aan een bijzondere gebeurtenis in je 
leven. Welke muziektekst raakt je? Is er misschien een 
popzanger die een mooie uitvoering heeft van een lied 
dat je aanspreekt? 

Stuur (de titel van) dit lied of stuk muziek op naar 
lydia.roosendaal57@gmail.com en vertel waarom deze 
muziek zo bijzonder voor u/jou is. Aan de hand van wat 
u/jij aandraagt, starten we met een bijzondere muziek-
kerkdienst.

Na de regen komt zonneschijn zegt een spreekwoord. Het 
zomerse weer moet voor mijn gevoel nog een beetje op 
gang komen. Sytze de Vries reikt ons een mooi  zomers 
gedicht aan:

Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, 
zo is uw trouw ons dag aan dag nabij. 
Schep doorgang door wat zorgen baart, 

wat angst aanjaagt en zet ons recht op onze voeten. 
Tot u, o zon, ons licht, onzer dag, 

heffen wij het hoofd omhoog.

Lydia Roosendaal

Startzondag
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De Regenboog is een huis voor mensen 
die ongeneeslijk ziek zijn en weten dat 
ze gaan sterven. Vrijwilligers hebben er 
een belangrijke taak. Ze verzorgen de 
maaltijden, helpen bij de lichamelijke zorg 
en geven invulling aan ‘er zijn’ voor de 
ander in de breedste zin van het woord. 
Wil jij er zijn voor iemand die het nodig 
heeft? Wij bieden ondersteuning en 
scholing, naast een reiskostenvergoeding 
en WA-verzekering.

palliatief centrum

vrijwilligers met
zorgtalent

Hospice De Regenboog zoekt 

Oudedijk 11 • 3062 AB Rotterdam

Len Nolles • 06 83 57 29 12

l.nolles@leliezorggroep.nl

leliezorggroep010.nl/de-regenboog

onderdeel van Lelie zorggroep

Wij hebben geluksvogels en pechvogels in huis

Sinds een paar weken wachtten wij bij Goud van Noord op het 
moment dat de tien eieren uit zouden komen. 

Vrijdag was het dan zo ver. De eerste kuikens stapten rond. 
Sterke, nieuwsgierige en vrolijke kuikens die het geluk 
hadden dat het proces van uitkomen goed verliep. Of hadden 
ze het gewoon verdiend vanwege hun goede conditie en 
werkhouding? 

Eén van de kuikens had het minder getroffen. Hij (of zij) maakte 
een opening, maar kwam niet verder. Drie dagen later was er 
nog geen vooruitgang te zien. Wat doe je dan? Niets doen kan 
zo moeilijk zijn!
De een zegt: 'Niets doen. Hij is dan niet sterk genoeg en zal het 
toch niet redden’. De ander zegt: ‘Als we niets doen gaat hij 
zeker dood, laten we het tenminste proberen’. 

Dus gisteravond stapte buurtpastor Bram op zijn fiets om het 
kuiken alsnog een handje te helpen. Het piepte gistermiddag 
behoorlijk waar we uit afleidden dat het een sterk diertje 
moest zijn. 
Na een operatie van een uur was hij daar dan. Wat bleek? Hij 
zat vastgeplakt aan het vlies in het ei waardoor hij er niet uit 
kon komen. 

Is dit nu een geluksvogel of een pechvogel? Een krachtpatser of 
een zwakkeling? Ik weet het niet! Wat ik wel weet is dat hij het 
gaat redden en dat met slechts een klein beetje hulp!

Gerlinda Robbertsen – van Harn,zakelijk leider Goud van Noord

GOUD VAN NOORD Geluksvogels en pechvogels
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KLEuRPLAAT
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige 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?

 Gerstebrood was in die tijd het goedkoopst
2  Cryptische vragen: Dat verre geluid staat in de bijbel (zeven letters). En: Die prekende 

Europeaan is belangrijk in de Alpenlanden (negen letters).
 Genesis / kanselier
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?

 Cellosuites / Das wohltemperierte Klavier
4  Drie vrouwen schreven het boek ‘Fietsen met God’ van Canterbury naar Rome. Noem de 

namen van deze drie en wat is hun geloofsovertuiging?
 Agnes Amelink (gereformeerd) Monic Slingerland ( rooms Katholiek) en Alja Tollefsen  
 (Anglicaans)
5 Rijmpje uit grootmoederstijd: De dominee van Urk, die zou op Schokland preken, …………..  
 Vul de laatste twee regels in.
 Door ‘t razen van de zee, was hij zijn preek vergeten.
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?

 In Afghanistan
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?

 Hij liep de hele marathon op blote voeten
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?

 Rond het concilie van Trente ( 6e eeuw)
9  Waar in de bijbel wordt gesproken over opgelapte schoenen en waar over een oude schoen?
 Jozua 9 vers 5 / Amos
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?

 Psalm 126 vers 5

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:

1.  Daar was eens een vrouw, die koeken bakken zou. En het meel dat wou niet rijzen. De pan 
viel om….

 Vul de laatste twee regels in.
2.  De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal (winnaar van de wielerkoers Giro d’Italia) heeft 

tijdens een audiëntie bij paus Franciscus twee geschenken gegeven. Welke waren dat?
3.  In de maanden mei en juni vieren we moederdag en vaderdag. In welk jaar werd moederdag 
  voor het eerst gevierd en welke president van Amerika had hier mee te maken?
  Wanneer is vaderdag voor het eerst gevierd en welke president van Amerika had hier 

bemoeienis mee?
4. Crypto: Informeerde niet goed in de kerk (acht letters)
5.  Wel eens op reis geweest in de Verenigde Staten? Je vindt er naast indrukwekkende steden
  ook grote natuurlandschappen. Welke componist liet zich hierdoor inspireren en schreef
 De Grand Canyon Suite?
6.  Een psalm is een religieuze liedvorm als een lied of beurtzang. Het vissersdorp Urk kent 

vele Kerken. Welke psalm wordt daar het meest gezongen ? En wie heeft dit prachtige lied 
waarschijnlijk geschreven?

7.  Je kent de uitdrukking wel: In zak en as zitten/ het niet meer zien zitten. In welk bijbelboek 
komen we dit tegen en om welke persoon gaat het hier?

8.  De aanbidding der wijzen, het verloren gewaande schilderij van Rembrandt, werd in 
juni 2021 aan het publiek getoond. Volgens kenners schilderde Rembrandt het doek als 
voorbereiding op een serie gravures over het leven van Christus. Wanneer werd dit bijbelse 
tafereel geschilderd?

9.  Met een lengte van 123 meter is het de langste kerk van Nederland. Een luchtfoto toont 
duidelijk de enorme afmetingen van het gebouw. Het kerkgebouw is van het jaar 1552. Het 
orgel is één van de  mooiste barokinstrumenten in ons land en bevat 3856 pijpen, verdeeld 
over 53 verschillende stemmen, 60 registerknoppen, drie manualen en vrij pedaal. Over 
welke kerk hebben we het hier ?

10. In Hemelsnaam! U kent die uitdrukking wel. Wat is de juiste weergave van dit woord?

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
A.T. Oosterlee  M bel 12-05-1997 Laan op Zuid 498 3071 AB
N.P. Feijnenbuik M bel 31-01-1994 idem

Overleden
18-04-2021
K.C. Berghout-de Winter V gst 26-06-1928 Carnissedreef 280 3084 NN
13-05-2021 
A. Bakker  M bel 07-11-1933 Bergwegplantsoen 296-1 3037 SK
17-06-2021 
J.A. Op den Camp M bel 23-06-1921 Van Beethovensingel 191 3055 JH
26-05-2021 
H. van 't Woudt-
van der Graaf  V bel 06-06-1935 Schimmelpenninckstraat 31 3039 KS

Verhuisd
F. Grosheide  M dpl 24-01-1990 van Kruisplein 990 3012 CC
    naar Abeelweg 78 3053 PB

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.

BMVier BMVier

21-03 Diaconie 11.00

 Kerk 12.00

04-04 Diaconie 18.00

 Kerk 13.50

11-04 Diaconie 15.00

 Kerk 16.00

25-04 Diaconie 9.50

 Kerk 11.00

09-05 Diaconie 27.00

 Kerk 5.00

23-05 Diaconie 28.50

 Kerk 12.50

30-05 Diaconie 15.00

 Kerk 20.00

06-06 Diaconie 22.50

 Kerk 24.50

13-06 Diaconie 20.00

 Kerk 21.00

20-06 Vluchtelingenwerk 31.00

 Kerk 16.00

27-06 Diaconie 7.50

 Kerk 8.50

 Project Bulamu 60.50

 Koffiepot BMVier 66.50

Van de Bergsingelkerk geen opgave

Financiële verantwoording

OPBRENGSTEN COLLECTES mAART – jUNi 2021 
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onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 
deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In 
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 
deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In 
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze 
regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband 
met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar 
gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy 
zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
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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 5 september  2021
per e-mail: 

mare@bergsingelkerk-
bmvier.nl 

oVERZichT iNLEVEREN 
KOPij mARE iN 2021
nr inleveren  uitkomen 
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

augustus – oktober 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

KERKELiJK 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 augustus – kleur: groen 
 BMVier  ds K.W. Broos
 Prinsekerk  ds B. Goedeking
08 augustus – kleur: groen
 BMVier  dhr A. van Endhoven
 BSK  ds K.W. Broos
15 augustus – kleur: groen 
 BMVier  ds H. IJzerman
 Prinsekerk  ds B. Kuipers
22 augustus – kleur: groen
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  dhr A. van Endhoven
29 augustus – kleur: groen
 BMVier  ds J. de Vries
 BSK  dhr J. Prij
05 september – kleur: groen   Startzondag
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  mw L. Roosendaal
12 september – kleur: groen
 BMVier  dhr J. Prij
 BSK  ds R. van Loon HA
19 september – kleur: groen
 BMVier  ds H. IJzerman HA
 BSK  ds K.W. Broos
26 september – kleur: groen
 BMVier  ds M. den Dulk
 BSK  ds P. de Vries
03 oktober – kleur: groen
 BMVier  dhr A. van Endhoven
 BSK  dhr J. Prij

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. 
25 juli 11.30 uur Katinka Broos via WhatsApp
01 augustus 12.00 uur Akke Gerritsen BMVier
08 augustus 11.30 uur Katinka Broos via WhatsApp
15 augustus 10.00 uur  Herman IJzerman kerkomroep BMVier
22 augustus 10.00 uur  Katinka Broos kerkomroep BMVier
29 augustus 12.00 uur Katinka Broos BMVier
05 september 11.30 uur Bart Starreveld via WhatsApp
12 september 11.30 uur Katinka Broos via WhatsApp
19 september 12.00 uur Herman IJzerman BMVier
26 september 11.30 uur Katinka Broos via WhatsApp
 
ViERiNGEN WiJKPASToRAAT RoTTERdAm WEST iN BmViER: 
20 augustus 17.00 uur Els Schenk
17 september 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


