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NU

“Waar blijft de tijd?” zeggen we soms. We beseffen 
dan, dat wat zo-even nog hier en nu was, alweer 
verleden tijd is. Je kunt blij zijn dat het voorbij is 
of je kunt juist terugverlangen naar wat voorbij is. 
Met opluchting en bevrijding of met gevoelens van 
gemis, teleurstelling en boosheid reageren we op 
het voorbijgaan van de tijd. 

Jorge Luis Borges 
(Argentijns dichter, 
1899-1986) opent zijn 
sonnet Het Verlorene 
met de regels

Waar is mijn leven, waar 
het leven dat 
had kunnen zijn en dat 
niet kwam, voorspoedig 
dan wel vervuld van 

gruwel, triest en bloedig, 
dat mogelijk zwaard of schild als teken had 
En dat niet kwam? Waar de verloren tijd...
……
Ik denk ook aan haar die ik nooit heb ontmoet,
die op mij wachtte en dat misschien nog doet.

Voor Borges is het verleden een massa mogelijkheden 
die niet verwerkelijkt zijn: onnoemelijk veel 
mogelijkheden zijn weggevallen. Hij spreekt over 
“het lot” of “beschikking.” Wat is er allemaal niet 
gebeurd, dat mijn leven bepaalde? Geboren, net in 
de oorlog. Moeder of vader overleden toen we nog 
jong waren. Puberteit in een homovijandige periode 
of plek. Bedrijf failliet en ontslag. Overstroming 
in Valkenburg. Maar ook: wat voor kansen heb ik 

allemaal gehad! Leven in vrede en vrijheid, kans op 
goede opleiding, leuke jongen ontmoet.
Borges ziet alle kansen en mogelijkheden die ik 
niet oppakte. De laatste twee regels verwoorden de 
erkenning, dat de belangrijkste dingen in het leven 
(gezondheid, liefde, vriendschap, huidskleur enz.)  
je op de één of andere manier worden aangereikt. 
Terugkijkend moet je zeggen: het belangrijkste 
in het leven is me overkomen. Of je dat nu aan 
toeval, lot of voorzienigheid toeschrijft: de meeste 
dingen gebeurden gewoon en ze hebben mijn leven 
bepaald.

T.S. Eliot (1888 – 1965) 
verwoordt in Four 
Quartets hetzelfde 
besef over het verleden 
als één lange ervaring 
van wat me allemaal 
overkomt. Maar 
daarbinnen, zegt hij, 
waren er ook heel veel 
keuzemogelijkheden.

Het heden en het verleden
zijn misschien beide tegenwoordig in de toekomst.
En de toekomst vervat in het verleden.

Wat had kunnen zijn en wat geweest is
wijzen naar één einde, dat altijd tegenwoordig is.
Voetstappen weerklinken in het geheugen
langs de gang die we niet betraden
naar de deur die we nooit openden
naar de rozentuin toe…..
Eliot is er vooral van doordrongen, dat het verleden 
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bestaat uit een lange lijst van keuzes die we wel/niet gemaakt 
hebben: de gang die we niet in liepen omdat we de andere gang 
kozen, de deur die we niet open gedaan hebben terwijl juist 
dáárachter de rozentuin lag waar we op hoopten. De leuke 
jongen die we net niet leuk genoeg vonden. Het beroep dat ik 
koos. Alles bij elkaar hebben ze mij gemaakt tot wat ik ben. Met 
alle dingen die gewoon gebeurden of gewoon “zo” waren heb 
ik mijn eigen portret geschilderd.

Eliot noemt het verleden “onverlosbaar” – iets waar we niet 
vanaf komen. De keuzes van toen bepalen mijn leven van 
vandaag. Ook hier is alles weer heel dubbel: ik kan enorm blij 
zijn met de keuzes die ik maakte en ik kan er juist spijt van 
hebben, me schuldig voelen of schamen. In beide gevallen 
geldt: verleden tijd is overleden tijd. Er is niets meer aan te 
doen. Martin Toonder schreef een mooi Heer-Bommelverhaal, 
Het Overdoen, om ons te laten zien dat keuzes onherroepelijk 
gemaakt en kansen onherroepelijk voorbij zijn. Wat ons op dat 
moment toeviel en wat we op dat moment kozen (de deur van 
de rozentuin open doen) blijft.

Tegelijk is er het besef: 
het had ook anders 
kunnen uitpakken 
en in dat geval waren 
wijzelf, en was heel 
onze samenleving ook, 
nu heel anders. “Waar 
is het leven dat had 
kunnen zijn?” vraagt 
Borges. Jan Boerstoel 
schreef (en Herman 
van Veen zong):

Als Hitler toch de oorlog had gewonnen,
wat weinig had gescheeld met die V-2,
hadden we dan nog levensmidd'lenbonnen
of viel de toestand achteraf best mee? 
We kwamen zonder een niet-jood verklaring 
weer op normale wijze aan de poen 
en er was geen verzekerde bewaring
voor de zigeuners die geen mens iets doen. 
Er zou geen jood en geen zigeuner meer bestaan, 
als het net even anders was gegaan.

We weten allemaal dat Hitler heeft verloren.
We zijn toen van de tirannie gered
maar zou ik anders ook een lied doen horen?
een bloed- en bodemlied of juist één van verzet?
Zou er in zulke uitzichtloze tijden
nog iets bestaan als hier en daar een sprank
van moed en hoop, die boeken doet verspreiden
Jan Campert en van Randwijk, Anne Frank?
Zou dan het goede, schone, ware nog bestaan,
als het net even anders was gegaan?

“Als het net even anders was gegaan…” Het heeft geen zin daar 
ook maar een minuut tijd aan te verspillen – louter speculatie. 
Zonde van de tijd. Dat het allemaal zo anders had kunnen 
gaan, drukt me eerder met de neus op de feiten: ik moet veel 
serieuzer kijken naar wat me nu wordt aangereikt, positief en 
negatief, en ik moet mijn keuzes veel serieuzer nemen. Wij 
leven in het NU als op het natte strookje strand tussen de zee 
en het mulle zand bij eb. Straks valt het weer droog. Nu is het 
nog nat en kunnen we er vorm aan geven. In het NU kunnen 
we de gang van de tijd als het ware heel even stop zetten en de 
mogelijkheden en kansen zien die ons toevallen of de keuzes 
maken die onze situatie en de toekomst veranderen. Nadenken 
over het verleden heeft vooral zin, als het ons ertoe brengt 
het NU te waarderen als een moment dat op het punt staat 
ook weer (o)verleden te worden (“Waar blijft de tijd….”) maar 
waarop veel op ons afkomt en we nog allerlei kunnen kiezen: 
het moment waarop het “net even anders” kan gaan. Want 
al worden onze keuzemogelijkheden kleiner als we ouder 
worden, we zijn nooit te oud om te kiezen en het leven is nooit 
zonder mogelijkheden.

Dat is wat de dichters ons leren: Vaak hangen we aan het 
verleden – heimwee, spijt, verlangen. Vaker (en daar hadden we 
het nog niet eens over!) zijn we veel te veel met de toekomst bezig. 
Maar het NU vraagt al onze energie en al onze concentratie. 
Het NU is onze enige echte kans om volop te leven. Het NU is 
mijn grootste gave en opgave. Dat vraagt om de levenshouding 
die Borges aan het slot van een sonnet verwoordt (twee regels 
die al heel lang mijn levensmotto zijn – maar wat is dat lastig!):
 
Verleen mij moed en vreugde, Heer, om heden
tot aan de top van deze dag te klimmen.

Dick van Kampen

Naschrift (er is zoveel te vertellen…..)
Luis Borges was een groot boekenlezer en -schrijver. Nadat 
Peron verjaagd was werd hij benoemd tot bibliothecaris van 
de immens grote nationale bibliotheek in Buenos Aires. Hij 
was nu helemaal in zijn element. Maar binnen een jaar werd 
hij blind en kon niets meer lezen. Diep tragisch lot. Maar het 
meest opvallende is, dat de directeur die vóór hem in functie 
was, Groussac, ook na korte tijd blind geworden was. Hij dicht 
daarover:

Wie schrijft dit vers met een meervoudig ik
dat tot één enkele schaduw is gedoemd
Wat doet het woord ertoe dat mij benoemt
als één vervloeking ’t lot van twee beschikt?

Maar dan wordt ook de vraag beantwoord die hij stelt in het 
gedicht dat ik hierboven aanhaalde:

Ik denk ook aan haar die ik nooit heb ontmoet.
Die op mij wachtte en dat misschien nog doet.

Hij vindt namelijk een vrouw die hem al lang bewonderde (‘op 
hem wachtte’). Ze werden onafscheidelijk. Samen met Borges’ 
moeder las zij voortaan alle boeken aan hem voor. Zo ging 
het met hem toch ‘net even anders’ dan met zijn voorganger 
Groussac.

DvK
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tijd
        
in de Bergsingel weerschijnt in het water:
nu was toen later

geloof ze niet die zeggen:
je moet met je tijd meegaan
het lijkt dan alsof je gezellig met iemand mee stapt
het is andersom
je tijd moet met jou meegaan
neem de tijd, stop hem in een zak
en sleep hem met je mee op je rug
soms lijkt hij minder zwaar dan anders
sta dan stil, open de zak en kijk of je tijd niet vervliegt
poets hem even op en sleur hem dan weer verder met je
mee in jouw tempo
op jouw manier
laat je tijd je niet voorschrijven wat je doen of laten
moet
jij bepaalt wat je doet met je tijd
jij bent de baas

tineke de lege

Aan mijn kleindochter bij haar elfde verjaardag

Dat is alweer een tijd geleden. Gelukkig wordt het leven langzaam weer normaal voor iedereen. De kerkdiensten 
van de Urdu-gemeente zijn ook begonnen op 5 juli. Iedere week is er een kerkdienst in de Bergsingelkerk. In de 
Bethelkerk in Amsterdam waren de diensten al veel eerder begonnen. Een Pakistaanse dominee was op bezoek 
in Nederland en hij heeft op 15 augustus de Urdu-gemeente in Amsterdam bezocht. Op 22 augustus heeft een 
Surinaamse dominee de Urdu-gemeente in Rotterdam bezocht. In de maand juni is een kleinkind geboren van de 
penningmeester uit Rotterdam en op 5 juli is de kerkrentmeester vader geworden van zijn eerste kind, een dochter. 
Verder doen wij nog geen andere activiteiten naast de diensten. Daar wachten wij nog even mee. 

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

UIT DE URDU-GEMEENTE

De ‘kerkmarokkanen’
In de begin jaren tachtig heb ik Albert voor het eerst 
ontmoet. Het was tijdens een bijeenkomst die was belegd 
voor wijkpredikanten. Het doel van die samenkomst was 
om te vragen of wijkpredikanten wilden meewerken aan 
het openstellen van hun kerkgebouw voor het opvangen 
van illegale Marokkaanse ‘gastarbeiders’, zoals die toen nog 
werden genoemd. Samen met een aantal andere organisaties 

in de stad hadden we als wijkpastoraat meegewerkt aan het 
onderbrengen van illegale Marokkanen in een kerkgebouw. 
Maar de situatie werd nijpend. De politie dreigde binnen te 
vallen en politiek was er geen basis voor ruimhartig beleid. We 
zochten naar bondgenoten onder de predikanten. De emoties 
liepen hoog op en er was veel weerstand onder de dominees. 
Albert was een uitzondering. Hij wilde alles proberen om te 
onderzoeken of het zou lukken om ‘zijn’ kerk open te stellen.

UIT DE GEMEENTE

TER NAGEDACHTENIS AAN ALBERT BAKKER
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De vredesbeweging
In diezelfde jaren tachtig 
dreigde Amerika kruisraketten 
in Nederland te stationeren. Het 
Interkerkelijk Vredesberaad 
speelde een belangrijke rol 
in het mobiliseren van het 
protest. In Rotterdam waren 
er veel leden van de kerken die 
zich aansloten bij dit protest. 
Zij deden mee aan de grote 

demonstraties tegen de kruisraketten. Albert was één van de 
predikanten die daarin duidelijk kleur bekende.

Albert als dominee in de kerk
In 1961 is Albert begonnen als dominee in Hemelum, een dorp 
in Friesland. Als hij daarover vertelde viel mij op dat hij veel 
heeft geleerd van de mensen: hoe zij hun leven leefden, wat 
hun vreugdes en zorgen waren in het alledaagse bestaan. Aan 
het eind van zijn loopbaan is hij nog eens teruggekeerd naar die 
mensen daar, om afscheid te nemen van zijn rol als prediker.
Daarna is hij dominee geweest in Duisburg-Ruhrort, vooral voor 
de schippers. Vervolgens kwam hij naar Rotterdam-Lombardijen 
en tenslotte werkte hij in Hoogvliet als gemeentepredikant.
Er veranderde veel in de maatschappij. Ik herinner mij dat 
hij een keer vertelde over een heel spannende vergadering in 
de kerkenraad. Het ging over de steun aan het gezin van een 
kruidenier. Vlakbij de winkel van de kruidenier werd een grote 
Albert Heijn gebouwd. Er was geen redden meer aan. Hoe blijft 
je dan als gemeente trouw aan de verliezer in dit economisch 
krachtenspel?

Wijkpastoraat Het Oude Noorden
Albert en zijn vrouw Djoke voelden zich staan in de missionaire 
traditie van de kerk. Zij voelden zich verwant met het werk van 
de Jeugdhaven. Het is dus niet zo vreemd dat Albert in 1986 
de overstap maakte naar wijkpastoraat Het Oude Noorden. Dat 
was nog niet zo gemakkelijk voor hem. Als dominee in een 
kerkelijke gemeente heb je een aantal vaste taken. Je werkt in 
een structuur met nogal uitgesproken verwachtingen van de 
beminde gelovigen.
In het wijkpastoraat moest hij een nieuw vak leren. Leren om 
aansluiting te zoeken bij de verborgen mensen op de verborgen 
plekken in de buurt. Om ontvankelijk te worden voor het 
zwakste belang en het meest miskende verlangen van zoveel 
verschillende mensen.
Hij heeft zijn plek gevonden in het Oude Noorden en ook in 
het wijkpastoraat daar. Hij zei daar eens over: “Dat was mooi, 
dat was van ons samen”. Zijn aandacht ging vooral uit naar 
de eerste generatie Marokkaanse immigranten. Hij liet zich 
ontvangen in hun leef- en gevoelswereld, in hun vroomheid en 
in de ruimte van de barmhartigheid van Allah.
Daar heeft hij een mooi boek over geschreven, getiteld 
‘Marokkaanse mannen gezien’. Hierin heeft hij de 
migratiegeschiedenissen van Marokkaanse mannen uit het 
Oude Noorden beschreven.

Zijn geloof
De psalmen waren hem dierbaar en als zovelen van zijn 
generatie was hij vertrouwd met de liederen van Johannes de 
Heer. Hij zei daar eens over: ‘Zij blijven altijd bij je’. Maar door 

de ontmoetingen met de vele andersgelovigen besefte hij dat 
de ruimte van God veel groter is dan wij kunnen vangen in 
onze beperkte taal en beelden. Hij geloofde dat er ergens in het 
heelal een kloppend hart is dat in liefde is afgestemd op ons 
mensen.

Tenslotte
Albert is opgegroeid in een gezin waarvan de vader dominee 
was. Dat heeft hem gevormd en bepaald. Hij heeft zijn roeping, 
zijn werk niet kunnen doen zonder zijn vrouw Djoke en zijn 
kinderen. In dat gezin was hij ingebed. Dat heeft ook het leven 
van zijn kinderen, van Djoke en van hemzelf bepaald.
In het wijkpastoraat heeft hij een gemeenschap gevonden 
waarin hij zich ontvangen wist als mens en als dominee. Op 
zijn manier heeft Albert samen met de mensen gezocht naar 
een betere wereld, in het bijzonder in het Oude Noorden.

Herman IJzerman

Op woensdag 25 augustus jl. is overleden mevrouw B. 
Vermeer – Trijselaar. Zij is 78 jaar geworden. Ze woonde in de 
Heemskerkstraat samen met haar man Jan Vermeer, die in 
juli 2019 is overleden. Hem kenden we als trouwe bezoeker 
van de Bergsingelkerk. Mevrouw Vermeer leefde al jaren een 
teruggetrokken leven en kwam zelden of nooit in de kerk. 
We denken in deze dagen vooral aan dochter Sandra en haar 
gezin: echtgenoot Hans en kinderen Wouter en Marieke. 
Op woensdag 1 september namen we afscheid van mevrouw 
Vermeer in een dienst van Woord en Gebed in de Bergsingelkerk.

Aad van Endhoven

Op woensdag 25 augustus jl. is overleden mevrouw 
B. Vermeer – Trijselaar. Zij is 78 jaar geworden. Ze woonde 
in de Heemskerkstraat samen met haar man Jan Vermeer, die 
in juli 2019 is overleden. Hem kenden we als trouwe bezoeker 
van de Bergsingelkerk. Mevrouw Vermeer leefde al jaren een 
teruggetrokken leven en kwam zelden of nooit in de kerk. 
We denken in deze dagen vooral aan dochter Sandra en haar 
gezin: echtgenoot Hans en kinderen Wouter en Marieke. 
Op woensdag 1 september namen we afscheid van mevrouw 
Vermeer in een dienst van Woord en Gebed in de Bergsingelkerk.

Aad van Endhoven
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TAFELTIJDCAFÉ IN DE BERGSINGELKERK

Op vrijdagavond 6 augustus was het eerste TafelTijd-café in de 
Bergsingelkerk. TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk om 
door het hele land met LHBTI-ers en betrokkenen samen kerk 
te zijn. In Rotterdam is het idee om TafelTijd wat vaker langs 
verschillende kerken te laten gaan.

Deze avond stonden we stil bij het thema: gastvrijheid. In 
wisselende groepjes bespraken we drie vragen: ‘Wat versta 
jij onder gastvrijheid?’, ‘Waarom is het schadelijk voor een 
gemeenschap om niet gastvrij te zijn?’ en: ‘Hoe breng jij 
gastvrijheid in de praktijk?’. Prikkelende vragen die voor veel 
gesprekstof zorgden.

Na de laatste vraag verzamelden we gebedspunten die rondom 
de Paaskaars door Aad van Endhoven werden opgedragen. Bij 
elk gebedspunt ontstaken we een kaarsje als teken van hoop en 
licht. De wens en het gebed ‘om te mogen zijn wie je bent waar 
dan ook’ kwam veel naar voren

Verschillende mensen hadden iets lekkers voor bij de koffie en 
de borrel na afloop meegenomen. Van de rozen op tafel konden 
we de zondag na TafelTijd ook nog genieten.

De opzet en avond bevielen goed en het idee is nu om elke 
zomer en rond kerst een TafelTijd-café in de Bergsingelkerk te 
organiseren.
Blijkbaar straalde het thema van de avond goed naar buiten!
In het bijzonder dank aan Bert & Wil van Namen en Aad van 
Endhoven voor hun bijdrage aan deze mooie avond. 

Arjen Oosterlee en Klaas Feijnenbuik

 

 

 

Na een zonnige zomer doet de herfst zijn intrede. Herfst is een 
periode van loslaten.  Een aantal jaar geleden stond ik in de tuin 
van de kerk in Cothen met een enorme grote kastanjeboom. Ik 
zag daar de bladeren van de kastanjeboom vallen. 
Het was een treurig beeld. Iets van verlies. Omhoog kijkend zag 
ik dat het licht doorbrak. Even verder op stond de afgeknotte 
kastanjeboom. De grote reus die de boom ooit was, bleek een 
gevaar voor zijn omgeving en moest gekapt worden. 

Einde verhaal voor de boom. En toch…. Ik zag ook de kleine 
nieuwe boompjes onder de kastanjeboom en bedacht me: 
Is het niet zo dat alles klein begonnen is? Dat Jezus met 
twaalf leerlingen begon? En staande bij de afgeknotte boom 
realiseerde ik me dat je er een tafel van zou kunnen maken. 
Nieuwe toekomst, soms anders dan gedacht. Ons mooie nieuwe 
liedboek reikt ons een tekst aan van Jaap Zijlstra (p. 1195)

LOSLATEN
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Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,

komt meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,

staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Voor mij kwamen deze gedachten naar boven toen ik een 
oude kalender vond met Ierse zegenspreuken. Eén van die 
zegenspreuken luidt: Doe je werk niet alleen met een blik naar 
de aarde gericht, maar ook naar de hemel.

Lydia Roosendaal, pastoraal werker Bergsingelkerk

 

OMDENKEN
Als je werkt voor Goud gaat er een nieuwe wereld voor je open. 
Dat klinkt cliché, maar het is wel zo. Je kijkt met andere ogen 
naar de werkelijkheid om je heen. Ineens zie je de dingen 
anders.

Veel dingen zijn goed georganiseerd in Nederland. Count your 
blessings. Ik kan veel positieve verhalen vertellen over onze 
lokale overheid. Tegelijkertijd kom ik mensen tegen die als 
de dood zijn voor diezelfde overheid. Nee, ik heb het niet over 
mensen uit de onderwereld, maar over welwillende inwoners 
van Rotterdam. Burgers die het liefst alles op orde hebben en 
geen gedoe willen. Maar soms denk ik dat het hun onnodig 
moeilijk wordt gemaakt. Ik zal een aantal voorbeelden geven:
●  Taal is een belangrijke factor om je te kunnen redden in de 

samenleving. Wanneer je niet (goed) kunt lezen en de taal 
niet beheerst, dan loopt contact moeizaam. Wanneer de 
overheid deze mensen belt levert dat vaak misverstanden 
op, met alle gevolgen van dien.

●  De gemeente en overheid (maar ook de zorg en het 
onderwijs) is enorm gedigitaliseerd en maakt gebruik van 
ingewikkelde teksten. Zelfs hoogopgeleide Nederlanders 
moeten soms drie keer een formulier lezen voordat het 
punt helder is. Inloggen in de digitale omgeving van een 
ziekenhuis of onderwijsinstelling is vaak al een niet te 
nemen hindernis.

●  Overdracht van de ene naar de andere gemeente verloopt 
vaak niet goed. De bijstand in de ene gemeente stopt en 
vervolgens moet er een nieuwe bijstandsuitkering worden 
aangevraagd in de nieuwe gemeente. Deze stelt soms weer 
andere eisen en er ontstaat een gat in inkomsten. 

●  De gemeente biedt interessante scholingstrajecten aan, 
maar de groep mensen die wij bij Goud ontmoeten komt 
vaak niet in aanmerking vanwege het vereiste taalniveau.

●  Huizen van de Wijk sloten voor lange tijd tijdens de 
lockdown. Er kon na een tijdje weer een afspraak gepland 
worden. Dit is niet hoe het voor veel mensen werkt. De 
drempel om aan te kloppen is al hoog, als daar nog extra 
drempels worden opgeworpen komen ze niet.

●  Een bijstandsuitkering is niet hoog genoeg om van te 
kunnen leven. Dat weten we al jaren. Dit zorgt ervoor dat 
mensen maar moeilijk mee kunnen komen, wat leidt tot 
een klein maar vooral smal netwerk.

We hebben hier bij Goud vaak te maken met mensen die 
direct of indirect in de knel geraakt zijn door toedoen van 
onze overheid. Wij lopen de gaten dicht. Er is bij veel mensen 
weinig vertrouwen richting de overheid. Mensen zijn bang. 
Bang om gekort te worden op hun uitkering en bang om de 
regie nog verder kwijt te raken. Juist daarom is het gesprek 
cruciaal. De verhalen van de mensen hier moeten de mensen 
bereiken die het beleid bepalen. Omdenken vraagt dat van de 
overheid. Kleinere organisaties in de stad zijn de voelsprieten 
in de wijk voor beleidsmakers. Zij weten wat er werkelijk speelt 
op het grondvlak. Zo kan de overheid meer aansluiten bij waar 
mensen zitten en wat zij willen. Nu gebeurt het nog te vaak dat 
wij ons als burgers moeten aanpassen aan het systeem. Wie op 
de een of andere manier niet in het vakje past komt klem te 
zitten en raakt tussen wal en schip.
Ik hoop op betere tijden voor deze groep Rotterdammers.

Bram Robbertsen, buurtpastor Goud van Noord

GOUD VAN NOORD

Wij willen u laten weten dat m.i.v. heden de rekening van de bloemencommissie is opgeheven. Dit gebeurt omdat 
het een hele oude spaarrekening was en er verplicht werd gesteld om een tegenrekening (betaalrekening) te openen.
Het zijn tegenwoordig zulke kleine bedragen en wij hebben besloten dat niet meer te doen. U kunt, als u het wilt, wel 
storten op onze rekening (privé) NL56 INGB 0001 3096 76 t.n.v. J. de Haan te Rotterdam o.v.v. BLOEMENCOMMISSIE 
BMVIER. Wij zijn nog steeds heel blij met de stortingen en de bijdragen in de bloemenpot. Wij danken u allen 
hiervoor. We kijken ‘s zondags tijdens de dienst naar een mooi boeket en dat brengen we weg of geven het mee als 
een teken van medeleven en troost voor verdrietige en felicitaties voor mooie gebeurtenissen.

Bloemencommissie BMVier

BERICHT VANUIT DE BLOEMENCOMMISSIE BMVIER



7

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen

Zaterdagmiddag 16 oktober
om 15.00 uur in BMVier

Hoe de kerk in Noord-Kameroen zich ontwikkelt
Graag zien we u komen om wat meer over het werk van de 
Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen 
te vernemen. Onze gemeente zal dit werk met de komende 
collecte steunen. Mirjam Boswijk van Kerk in Actie komt ons 
over meerdere projecten vertellen.

Van ongeorganiseerd naar dienstbaar
Sinds 1991 geeft dominee Robert Goyek (1956) leiding aan 
de Lutherse Broederkerk. Hij vertelt: “Toen ik begon hadden 
we geen bureau, geen goede opleidingen en waren er geen 
archieven. Mijn kerk was totaal niet georganiseerd. Ik heb 
mijn kerk kunnen veranderen in een moderne dienstbare 
kerk. Een kerk met goed theologisch onderwijs en goed 
diaconaat (voedselzekerheid, microkredieten, onderwijs en 
gezondheidszorg).”

We bieden goede opleidingen en hulp
“Ik ben heel dankbaar voor de organisatie die er nu staat. 
Mijn staf is heel loyaal. Het is mooi om te zien hoe zij zich 
ontwikkelen. We bieden nu goede opleidingen voor dokters, 
landbouw en theologie. We gaven aanvankelijk veel noodhulp 
als er honger was door droogte. Via ons landbouwprogramma 
leren mensen nu hoe ze hun grond vruchtbaar kunnen maken. 
Daardoor is er minder vaak noodhulp nodig.”

Samenleven met moslims
In Noord-Kameroen wonen vooral moslims. Christenen zijn 
een minderheid. Ds. Goyek: “Christenen en moslims leven al 
heel lang in vrede samen in Noord-Kameroen. De laatste jaren 
krijgen we te maken met een radicale islam, afkomstig uit 
Saoedi-Arabië. Ook hebben we last van de terreurbeweging 
Boko Haram uit Nigeria. Dat geeft spanning. Samen met 
moslimleiders proberen we te voorkomen dat onze jongeren 
radicaliseren.” 

Hoe hulp bij landbouw Madeleines leven veranderde
De hulp die boerin Madeleine van de kerk ontving, bracht een 

grote verandering in haar leven. Ze heeft dit jaar voor het eerst 
genoeg geld verdiend om haar vijf kinderen te kunnen voeden. 
Ze vertelt: “Niet alleen de maisoogst ging goed. Ik kreeg dit jaar 
ook twee geiten van de kerk. Ze hebben een maand geleden 
voor het eerst gejongd en nu hebben we er dus al vijf.”

Ook heeft Madeleine met hulp van de Lutherse Broederkerk 
samen met een aantal andere vrouwen uit haar dorp een 
spaargroep opgericht. “Tijdens de landbouwtraining van de 
kerk heb ik geleerd hoe ik mijn oogst kan bewaren. We hebben 
nu twintig zakken maïs in een schuur liggen. Die verkopen we 
pas als de prijs omhoog gaat. Voor het eerst in mijn leven heb ik 
eigen bezit. Ik hoef mijn man nu niet meer om geld te vragen. 
Ik ben financieel onafhankelijker geworden. Nu kan ik mijn 
kinderen iets kleins toestoppen als zij dat nodig hebben. Dat 
geeft een rijk gevoel.” Elke zondag gaat Madeleine naar de kerk 
in haar dorp. “De preek maakt me sterk en geeft me moed om 
weer door te gaan. Maar zingen vind ik het allerfijnste. Liederen 
maken me altijd vrolijk.” 

Kom meer te weten over het land Kameroen en leef mee met de 
mensen en de hulpverlening door Kerk in Actie.

Wij presenteren van 12 oktober tot en met 22 november 
in BMVier ook een tentoonstelling met afbeeldingen: 
"Bijbelverhalen uit Kameroen". 

De vijf wijze en vijf dwaze maagden, Mattheüs 25: 1-13.
Werkgroep Wereldwinkel/diaconaat

WERELDWINKEL
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Corona en het project senioren BMVier
Langzamerhand kunnen we de balans opmaken voor ouderen 
in de wijk als het gaat om de effecten van de Corona-pandemie. 
De lockdown trof ons allemaal en direct. De eetgroep en het 
bezoekwerk werden gestopt. Tegelijkertijd gingen bewoners 
in de wijk boodschappen doen voor kwetsbare mensen via 
het samenwerkingsverband Delfshaven Helpt en in plaats van 
huisbezoeken werd er veel gebeld. Ikzelf heb in twee maanden 
zo’n 500 telefoontjes gepleegd, maar ik vroeg ook mensen van 
het project anderen te bellen en zo te volgen of mensen niet 
gingen vereenzamen. Er was echt een sfeer van ‘Samen kunnen 
we de situatie aan!!’ Ik ontdekte bijvoorbeeld dat organisaties 
als de Zonnebloem, Humanitas en woningbouwvereniging 
Woonbron meer dan daarvoor via telefoontjes en bloemetjes 
gericht waren op: hoe gaat het met u? En verrassend: ik had 
het idee dat ouderen door hun levenservaring beter toegerust 
waren om even wat minder contact te hebben dan bijvoorbeeld 
jongeren. Nadat psychiaters in mei een brandbrief schreven 
dat te veel alleen-zijn mentaal ziekmakend is, ben ik met alle 
omzichtigheid (handen wassen en afstand houden) in juni 
weer mensen gaan bezoeken. Het bellen is gebleven als manier 
om kort te horen hoe het met mensen gaat.
Naar mijn idee zitten er ook goede kanten aan de corona-situatie. 
We zijn opnieuw creatief naar de activiteiten gaan kijken met 
de werkgroep Rotterdampas en de begeleidingsgroep.

Als alternatief voor de eetgroep zijn we gestart met een 
wekelijkse wandelgroep op maandag waar goed gebruik van 
gemaakt wordt (gemiddeld 15 deelnemers) Het is leuk om te 
zien dat wandelen zo’n trouwe groep mensen bij elkaar brengt, 
dat mensen aangeven dat hun conditie er op vooruit gaat en 
dat de deelnemers zelf ook met voorstellen voor wandelroutes 
komen. En ook ontdekten we dat het theedrinken na afloop 
van de wandeling net zo belangrijk is als het wandelen zelf.

En verder zijn we in de zomer van 2020 begonnen met een 
koffie- en theegroep elke twee weken met elk 10-12 mensen. We 
gebruikten daarvoor de regels van inloophuizen in Nederland. 
Dat wil zeggen: er is een vaste groep mensen, iedereen zit op 
afstand in de grote geventileerde ruimte en verder is er de 
afspraak van handen wassen en mondkapje dragen als je loopt. 
Voor zover bekend zijn er binnen de groepen in BMVier geen 
besmettingen ontstaan.

Belangrijk is ook de oprichting van een senioren-steungroep. 
Dit zijn deelnemers in het project die ouderen, die dat nodig 
hebben, wat extra aandacht geven of volgen. Dit kan door 
huisbezoek, regelzaken, de administratie doen of samen een 
stadswandeling maken. Dit is ook de groep waar ik soms mijn 
eigen bezoekervaringen kan delen en om advies kan vragen.
Inmiddels heeft het grootste deel van de ouderen twee 
vaccinaties ontvangen en dalen de besmettingscijfers. 
Daardoor worden de mogelijkheden als het gaat om terras- 
en museumbezoek groter. Dit maakt dat er meer activiteiten 
ondernomen kunnen worden met de Rotterdampasgroep. 
Leuk en waardevol om te zien is dat de ouderen door de 
ervaringen van de afgelopen jaren steeds meer zelf de 
verantwoordelijkheid nemen om een activiteit te organiseren 
voor leeftijdgenoten. Ik hoef daar niet altijd bij te zijn.
De afgelopen anderhalf jaar met corona is een heel intensieve 
periode geweest en hebben we daardoor ook afscheid moeten 
nemen van mensen, maar ik denk dat de situatie ons allemaal 
iets geleerd heeft, namelijk: Het belang van onderling sociaal 
contact en het belang van onderlinge steun. Het idee van 
maakbaarheid en perfectie is er een beetje vanaf. We hebben 
ontdekt dat we allemaal geraakt kunnen worden door zo’n 
ziekte en uiteindelijk kwetsbaar zijn.
Het onderlinge plezier en de verbinding van bewoners in de 
groepen is een rijke ervaring en zo proberen we het leven in de 
wijk beter te maken en vereenzaming op afstand te houden.

Jan van Diepen

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners
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Vrede voor dit huis met licht doorschenen muren,
beschutting voor de wingerd, de zwaluw bouwt
haar nest. Vrede voor dit huis, gegrond op goed
vertrouwen. De poort omrankt met wijsheid die

in de morgen geurt.

Vrede voor dit huis, een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen om onderkomen vraagt.

Vrede voor dit huis, voor wie er wonen … liefde,
dat zij de zegen proeven van vruchten, brood en wijn.

Vrede voor dit huis, wanneer de nacht zal komen.
Dat wij de warmte delen en God het licht behoedt.

Andries Govaart

VREDE VOOR DIT HUIS
Liedboek 819

Een gesprek kan op heel veel manieren plaats 
vinden. Belangrijk is dat de gesprekspartner aan het 
woord komt, zonder dat het gesprek een bepaalde 
richting wordt opgestuurd. Vraag bijvoorbeeld wie 
of wat iemand tot steun is. Geloof kan ook storen! Er 
kunnen twijfels zijn: is er wel leven na de dood, zal 
ik mijn partner terug zien, heb ik wel goed geleefd 
en dergelijke. Achter deze twijfels zitten vragen en 
ervaringen. Nodig uit om over deze twijfels meer te 
zeggen. Gedeelde twijfel kan ook steunen. Twijfels en 
vragen zijn in menige psalm geen vreemde aan huis.
Wees geen oplosser. Kom niet zomaar met je eigen 
zekerheden, maar geef voldoende ruimte aan de 
onzekerheden van je gesprekspartner. 

Marinus van den Berg

NIVEA

Niet iNvulleN voor eeN aNder.

Er was eens een droom en die droom leek vervlogen.
Hij scharrelde eenzaam en oud door de stad.
Door vrienden van vroeger verloochend, bedrogen.
Een karikatuur die zijn tijd had gehad.
En die stokoude droom ging langs deuren van huizen
waar hij ooit het stralende middelpunt was.
Geliefd en aanbeden, een held in het verleden.
Met een kroon op zijn hoofd en vleugels van glas. 

En hij nam ons mee, langs wegen van liefde.
Naar hoog in de bergen, naar toppen van kracht.
En het uitzicht daarboven was niet te geloven,
zo mooi en zo ver en nog nooit zo bedacht.
Maar die stokoude droom zwerft nu door de straten.
Verhongerd, vermagerd, verarmd en half blind.
Niemand heeft tijd om wat met hem te praten,
alleen af en toe nog een gek of een kind.

Dus als je hem tegenkomt één dezer dagen
haal hem in huis, probeer het een keer.
Geef hem een stoel en dan moet je hem vragen
"Hee, ouwe droom, hoe zat het ook weer?
Dat jij ons meenam langs wegen van liefde,
tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht.
De wereld hervormen, de hemel bestormen
met nieuwe ideeën, nog niet eerder bedacht.

Want die stokoude droom heeft nog heel veel te geven.
Hij heeft een geheim en dat zijn wij soms kwijt.
Maar hij zal ons ook allemaal overleven.
Hij is zo oud als de wereld, maar zo jong als de tijd.
Maar je moet hem beschermen, je moet hem verzorgen,

je moet hem koesteren onder de zon.
Je moet hem vertrouwen en vandaag al of morgen…
weet je het weer, waar het ooit om begon. 

Dan neemt hij je mee, weer langs wegen van liefde,
tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht.
En daar zal dan blijken dat je verder kunt kijken
en hoger kunt reiken dan je ooit had gedacht!

DE OUDE DROOM  -  PAUL VAN VLIET.



10

BMVier BMVier

04-07-21 Diaconie   48,00
  Kerk   17,50
11-07-21 Diaconie   24,50
  Kerk   30,50
18-07-21 Diaconie   16,00
  Kerk   21,00
25-07-21 Diaconie   21,00 
  Kerk   21,00
01-08-21 Diaconie   13,00
  Kerk   14,00
08-08-21 Diaconie   26,50

  Kerk   28,00 
15-08-21 Zending   13,00
  Kerk   13,00
22-08-21 Diaconie   51,00
  Kerk   33,00
29-08-21 Diaconie   14,00
  Kerk   15,00
  Project Bulamu   40,20
  Koffiepot   50,00

Van de Bergsingelkerk geen opgave

Financiële verantwoording

VeRAntWooRding coLLecten bMVieR VAn juLi en AuguStuS 2021: 

Mutaties
Ingekomen
L. Grosheide  M bel 26-07-1955 Sint-Jacobstraat 22 3011 DE
B.M. Grosheide-de Jong V bel 24-05-1956

Overleden
26-07-2021
W.G. Coppen-van de Berg V bel 20-05-1948 Cornelis Muschstraat 10 3039 WP

Verhuisd
W. Snijder-Spoelstra V bel 11-05-1929 van: Mathenesserlaan 500 3023 HL
    naar: Hugo de Grootlaan 30 1381 DE  Weesp
P. Schreuders-Mastbergen V bel 15-05-1934 van: Zweedsestraat 86F 3028 TW
    naar: Sint-Liduinastraat 10 3117 CS  Schiedam
E. Grosheide M dpl  08-10-1985 van: Sint-Jacobstraat 22 3011 DE
    naar: Boompjes 44U 3011 XB

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 
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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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige 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.

 En de koeken waren krom. En de man heet Jan van Gijzen.
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?
 Een fiets en een roze trui.
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?

 Moederdag in 1914 - president Woodrow Wilson. Vaderdag in 1910 - president Calvin Coolidge
4. Crypto: Informeerde niet goed in de kerk (acht letters)
 Vroegmis
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?

 Gecomponeerd door Ferde Grofe tussen 1929 en 1931.
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?

 Psalm 116- Schrijver onbekend. 
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?
 Bijbelboek Esther / Mordechai.
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?

 Gedateerd in 1632/1633 afmeting 54 x 44.5 cm.
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, 3 manualen en vrij pedaal. Over welke 
kerk hebben we het hier?

 De Sint Jan in Gouda.
10.  In hemelsnaam! U kent die uitdrukking wel. Wat is de juiste weergave van dit woord?
  In hemelsnaam betekent letterlijk: In naam van de Hemel. Verbijstering, ontzetting Wat kan je daar in 

hemelsnaam aan doen!

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:

1. Crypto: Vervoer voor een vlotte predikant (10 letters)
2.  Aap-noot-Mies-Wim-zus-Jet- het bekende leesplankje. Noem de laatste afbeeldingen die op 

dit plankje te zien zijn.
3.  Madame Butterfly is een Italiaanse opera. Waar en wanneer was de eerste uitvoering en wie 

is de schrijver?
4. Uit grootmoeders tijd: Adam en Eva, die zaten op een tonnetje. Vul de laatste twee regels in.
5.  Je kent het woord wel: Muggenziften (pietluttig of overal een punt van maken). Waar in de 

bijbel komen we dit tegen? De haren rijzen me ten berge  bijv. door schrik of ontzetting). 
Waar komt dit voor in het Oude Testament?

6.  In diverse delen van de wereld zijn prachtige watervallen te zien, bijv. Niagara Falls, Havasu 
Falls en Victoria Falls. Hoe ontstaan watervallen?

7.  Wie kent niet de sprookjes van de gebroeders Grimm, bijv.: De heilige Jozef in het bos, 
De Dorpsvlegel uit den hemel, Vrouw Holle, De kleermaker in de Hemel. Wat zijn de 
voornamen van deze beroemde gebroeders?

8.  Nederland kent vele bekende en beroemde gebouwen. Waar in ons land is het oudste 
gebouw gevestigd en op welke plaats?

9.  Een brouwerij van een abdij in Nederland brengt als eerste trappistenabdij ter wereld een 
alcoholvrij trappistenbier op de markt. Wat is de naam van het klooster waar dit gebrouwen 
wordt?

10.  Zijn naam staat twintig keer in de bijbel, maar in maar één vers staat wat informatie. Hij is 
de enige afstammeling van reuzen, en daarom was zijn bed ongeveer twee meter breed, vier 
meter lang en van ijzer gemaakt. Wie was deze koning uit het Oude Testament?

Veel succes allemaal en heb je vragen of suggesties: bel 010-4653252 of mail
bertvannamen70@gmail.com

P
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Z
Z
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Voor de bescherming van de schepping 

Paus Franciscus, de Oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeus 
en de anglicaanse aartsbisschop Justin roepen in een 
gezamenlijke boodschap alle mensen op, ongeacht hun geloof 
of wereldbeeld, om te luisteren naar de roep van de aarde en 
van mensen die arm zijn. Een samenvatting:

EEN GEZAMENLIJKE BOODSCHAP VOOR DE 
BESCHERMING VAN DE SCHEPPING 

Al meer dan een jaar ervaren we allemaal de verwoestende 
gevolgen van een wereldwijde pandemie - wij allemaal, arm 
of rijk, zwak of sterk. Sommige waren beter beschermd of 
kwetsbaarder dan andere, maar door de zich snel verspreidende 
infectie waren we afhankelijk van elkaar in onze pogingen om 
veilig te blijven. We realiseerden ons dat, door deze wereldwijde 
ramp het hoofd te bieden, niemand veilig is totdat iedereen 
veilig is, dat onze acties elkaar echt beïnvloeden en dat wat we 
vandaag doen van invloed is op wat er morgen gebeurt. Dit zijn 
geen nieuwe lessen, maar we hebben ze opnieuw onder ogen 
moeten zien. Mogen we dit moment niet verspillen. We moeten 
beslissen wat voor wereld we willen nalaten aan toekomstige 
generaties. God gebiedt: ‘Kies het leven, zodat jij en je kinderen 
leven’ (Dt 30:19). We moeten ervoor kiezen om anders te 
leven; we moeten het leven kiezen. September wordt door 
veel christenen gevierd als het seizoen van de schepping, een 
gelegenheid om te bidden en voor Gods schepping te zorgen. 
Terwijl wereldleiders zich voorbereiden op een bijeenkomst in 
november in Glasgow om te beraadslagen over de toekomst van 
onze planeet, bidden we voor hen en overwegen welke keuzes 
we allemaal moeten maken. Daarom roepen we als leiders van 
onze kerken iedereen op, ongeacht hun geloof of wereldbeeld, 
om te proberen te luisteren naar de roep van de aarde en van 
mensen die arm zijn, hun gedrag te onderzoeken en zinvolle 
offers te brengen voor het welzijn van de aarde die God heeft 
ons gegeven. 

Het belang van duurzaamheid 
In onze gemeenschappelijke christelijke traditie bieden de 
Schriften en de Heiligen verhelderende perspectieven om 
zowel de realiteit van het heden te begrijpen als de belofte 
van iets dat groter is dan wat we op dit moment zien. Het 
concept van rentmeesterschap – van individuele en collectieve 
verantwoordelijkheid voor onze door God geschonken gave – 
vormt een essentieel uitgangspunt voor sociale, economische 
en ecologische duurzaamheid. In het Nieuwe Testament lezen 
we over de rijke en dwaze man die grote rijkdom aan graan 
opslaat terwijl hij zijn eindige einde vergeet (Lc 12,13-21). We 
horen van de verloren zoon die zijn erfenis vroeg in ontvangst 
neemt, alleen om het te verkwisten en honger te lijden (Lc 
15,11-32). We worden gewaarschuwd om op korte termijn 
en schijnbaar goedkope opties te gebruiken om op zand 
te bouwen, in plaats van op rotsen te bouwen zodat ons 
gemeenschappelijke huis stormen kan weerstaan (Mt 7,24-27).
Deze verhalen nodigen ons uit om een bredere blik te werpen 
en onze plaats in het uitgebreide verhaal van de mensheid 
te erkennen. Maar we hebben de tegenovergestelde richting 
gekozen. We hebben ons eigen belang gemaximaliseerd ten 
koste van toekomstige generaties. Door ons te concentreren 
op onze rijkdom, merken we dat langetermijnactiva, 

inclusief de overvloed van de natuur, uitgeput raken 
voor kortetermijnvoordeel. Technologie heeft nieuwe 
mogelijkheden ontvouwd voor vooruitgang, maar ook voor het 
vergaren van ongebreidelde rijkdom, en velen van ons gedragen 
zich op manieren dieblijk geven van weinig bezorgdheid voor 
andere mensen of de grenzen van de planeet. De natuur is 
veerkrachtig, maar toch delicaat. We zijn al getuige van de 
gevolgen van onze weigering om het te beschermen en te 
behouden (Gn 2.15). Nu, op dit moment, hebben we een kans 
om ons te bekeren, om ons vastberaden om te draaien, om in 
de tegenovergestelde richting te gaan. We moeten vrijgevigheid 
en eerlijkheid nastreven in de manier waarop we leven, werken 
en geld gebruiken, in plaats van zelfzuchtig gewin. 

De impact op mensen die in armoede leven
De huidige klimaatcrisis spreekt boekdelen over wie we zijn en 
hoe we Gods schepping zien en behandelen. We staan voor een 
harde rechtvaardigheid: verlies van biodiversiteit, aantasting 
van het milieu en klimaatverandering zijn de onvermijdelijke 
gevolgen van onze acties, aangezien we gretig meer van de 
hulpbronnen van de aarde hebben verbruikt dan de planeet 
kan verdragen. Maar we worden ook geconfronteerd met een 
diep onrecht: de mensen die de meest catastrofale gevolgen 
van deze misstanden dragen, zijn de armsten op aarde en zijn 
het minst verantwoordelijk voor het veroorzaken ervan. We 
dienen een God van gerechtigheid, die schept in de schepping 
en elke persoon schept naar Gods beeld, maar ook de roep 
hoort van mensen die arm zijn. Dienovereenkomstig is er een 
aangeboren roep in ons om met angst te reageren wanneer we 
zo'n verwoestend onrecht zien. Vandaag betalen we de prijs. Het 
extreme weer en de natuurrampen van de afgelopen maanden 
onthullen ons opnieuw met grote kracht en tegen hoge 
menselijke kosten dat klimaatverandering niet alleen een 
toekomstige uitdaging is, maar een onmiddellijke en dringende 
kwestie van overleven. Wijdverbreide overstromingen, branden 
en droogtes bedreigen hele continenten. De zeespiegel stijgt, 
waardoor hele gemeenschappen gedwongen worden te 
verhuizen; cyclonen verwoesten hele regio's en verwoesten 
levens en middelen van bestaan. Water is schaars geworden 
en de voedselvoorziening is onzeker geworden, wat leidt 
tot conflicten en ontheemding voor miljoenen mensen. We 
hebben dit al gezien op plaatsen waar mensen afhankelijk 
zijn van kleinschalige landbouwbedrijven. Tegenwoordig 
zien we het in meer geïndustrialiseerde landen waar zelfs 
geavanceerde infrastructuur buitengewone vernietiging niet 
volledig kan voorkomen. Morgen kan erger zijn. De kinderen 
en tieners van vandaag zullen met catastrofale gevolgen te 
maken krijgen, tenzij we nu de verantwoordelijkheid nemen, 
als ‘medewerkers van God’ (Gn 2,4-7), om onze wereld in stand 
te houden. We horen vaak van jonge mensen die begrijpen dat 
hun toekomst wordt bedreigd. Omwille van hen moeten we 
ervoor kiezen om anders te eten, reizen, uitgeven, investeren 
en leven, waarbij we niet alleen denken aan onmiddellijke 
interesse en winst, maar ook aan toekomstige voordelen. We 
hebben berouw over de zonden van onze generatie. We staan 
naast onze jongere zusters en broeders over de hele wereld in 
toegewijd gebed en toegewijde actie voor een toekomst die 
steeds meer overeenkomt met de beloften van God. 
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De imperatief van samenwerking
In de loop van de pandemie hebben we geleerd hoe kwetsbaar 
we zijn. Onze sociale systemen waren gerafeld en we ontdekten 
dat we niet alles kunnen beheersen. We moeten erkennen dat 
de manier waarop we geld gebruiken en onze samenlevingen 
organiseren niet iedereen ten goede is gekomen. We voelen 
ons zwak en angstig, ondergedompeld in een reeks crises; 
gezondheid, milieu, voeding, economisch en sociaal, die 
allemaal nauw met elkaar verbonden zijn. Deze crises stellen 
ons voor een keuze. We bevinden ons in een unieke positie om 
ze ofwel met kortzichtigheid en winstbejag aan te pakken, ofwel 
dit aan te grijpen als een kans voor bekering en transformatie. 
Als we de mensheid als een familie beschouwen en samen 
werken aan een toekomst gebaseerd op het algemeen welzijn, 
zouden we in een heel andere wereld kunnen leven. Samen 
kunnen we een levensvisie delen waarin iedereen floreert. 
Samen kunnen we ervoor kiezen om met liefde, gerechtigheid 
en barmhartigheid te handelen. Samen kunnen we op weg 
naar een eerlijkere en meer bevredigende samenleving met de 
meest kwetsbaren centraal. Maar daar hoort verandering in. 
Ieder van ons, individueel, moet verantwoordelijkheid nemen 
voor de manier waarop we onze hulpbronnen gebruiken. Dit 
pad vereist een steeds nauwere samenwerking tussen alle 
kerken in hun toewijding aan de zorg voor de schepping. 
Samen, als gemeenschappen, kerken, steden en naties, moeten 
we van route veranderen en nieuwe manieren ontdekken om 
samen te werken om de traditionele barrières tussen volkeren te 
slechten, om te stoppen met wedijveren om hulpbronnen en te 
beginnen met samenwerken. Tegen degenen met verdergaande 

verantwoordelijkheden - het leiden van administraties, 
het runnen van bedrijven, het in dienst nemen van mensen of 
het investeren van fondsen - zeggen we: kies voor op mensen 
gerichte winst; op korte termijn offers brengen om al onze 
toekomsten veilig te stellen; leiders worden in de overgang naar 
rechtvaardige en duurzame economieën. ‘Aan wie veel wordt 
gegeven, wordt veel geëist’ (Lc 12:48) Dit is de eerste keer dat 
we ons drieën genoodzaakt voelen om samen de urgentie van 
ecologische duurzaamheid, de impact ervan op aanhoudende 
armoede en het belang van wereldwijde samenwerking aan te 
pakken. Samen doen we namens onze gemeenschappen een 
beroep op het hart en de geest van elke christen, elke gelovige 
en elke persoon van goede wil. We bidden voor onze leiders 
die in Glasgow zullen samenkomen om te beslissen over 
de toekomst van onze planeet en haar mensen. Nogmaals, 
we herinneren aan de Schrift: 'kies het leven, zodat jij en je 
kinderen leven' (Dt 30:19). Kiezen voor het leven betekent offers 
brengen en zelfbeheersing oefenen. 
Wij allemaal - wie en waar we ook zijn - kunnen een rol spelen 
in het veranderen van onze collectieve reactie op de ongekende 
dreiging van klimaatverandering en aantasting van het milieu. 
Zorgen voor Gods schepping is een geestelijke opdracht die 
een reactie van toewijding vereist. Dit is een kritiek moment. 
De toekomst van onze kinderen en de toekomst van ons 
gemeenschappelijkhuis hangen ervan af. 

1 september 2021
Oecumenische patriarch Bartelomeus - Paus Franciscus

Aartsbisschop van Canterbury Justin

Oecumenische patriarch Bartelomeus Paus Franciscus Aartsbisschop van Canterbury Justin
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