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LICHTDRAGER ZIJN

GEDICHT

We staan op de drempel van advent, een periode 
van verlangend uitzien naar het licht in de donkere 
wereld. Als christenen geloven we dat met de 
geboorte van Jezus Christus het licht in de wereld 
komt, midden in de donkerte van het bestaan. Hij ís 
het licht van de wereld. Luther schreef over Jezus als 
het licht een mooi lied (lied 433 NLB):

Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland kom in onze nacht,
Licht dat in de nacht begint.
Kind van God, Maria's kind

Jezus zegt over zichzelf: Ik ben het Licht van de 
wereld. Wie mij volgt, wandelt niet meer in het 
donker. Deze tekst wil zeggen dat als we doen 
wat Jezus deed voor de wereld en wij hem daarin 
navolgen, dat het niet meer donker zal zijn. Dat wij 
zelf als het ware samen het licht zijn voor mensen 
om ons heen. De ambitie is groot in deze tekst. 
Zelf ben ik al blij als het minder donker is. En dat 
begint met één lichtje dat het donker doorbreekt.

Eén zo'n lichtje was graaf Nikolaus Ludwig 
von Zinzendorf in 1722. In dat jaar moesten de 
Protestantse Boheemse Broeders vluchten uit het 
Rooms-katholieke Moravië. Deze protestantse 
gemeenschap kwam voort uit de beweging 
rond de Tsjechische voor-reformator Johannes 
Hus (overleden in 1415 op de brandstapel). Von 
Zinzendorf biedt deze vluchtelingen asiel en 
geeft hen toestemming om op zijn landgoed een 
toevlucht te zoeken. 'Onder de hoede van de Heer' 
(Hernhut) noemt hij de protestantse beweging. Het 
dorp Hernhut is geboren.

Hernhutters
De Hernhutters voelen zich gedreven om hun 
geloof in de wereld uit te dragen. Zij willen het 
Evangelie als goed nieuws, als licht voor de wereld, 
verspreiden. Zo worden zij lichtdragers van het 
Evangelie. Zeist is één van de eerste plaatsen waar 
zich een evangelische broedergemeente vormt 
(1746). De Hernhutters komen in Zeist bij het 
Slot Zeist samen op de pleinen (nu nog zuster- en 
broederplein genoemd). Tien jaar na hun aankomst 
bouwen ze een eigen kerk (1756).
Sinds de 19de eeuw bestaan op alle continenten 
Broedergemeenten.

Hernhutterkerstster en de verspreiding 
van het licht
Het zendingswerk brengt Hernhutterfamilies vaak 
voor vele jaren naar verre landen. Kinderen van 
de zendelingen worden voor hun opleiding naar 
Europa gestuurd. Daar worden zij opgevangen in 
één van de internaten van de Broedergemeente. 
Hier krijgen zij een opleiding die hen voorbereidt 
op het werk in kerk en wereld.  
Op school merkt een leraar op dat juist in de tijd 
tegen Kerst de kinderen zich eenzaam voelen. Ze 
hebben heimwee naar hun ouders. Hij komt op het 
idee om samen met de kinderen een ster te bouwen, 
een ster die licht brengt in het donkere gemis in hun 
leven. De eerste ster brandt in 1821. Godsdienstles 
en de wiskunde worden gecombineerd. 
Als de kinderen met Kerst naar hun ouders gaan, 
nemen ze de zelfgemaakte sterren als cadeau mee. 
Zo schijnen in de verschillende zendingsplaatsen 
over de hele wereld Hernhutter sterren: in de  
woonkamers in Europa, Zuid- en Oost Afrika, Noord 
en Zuid Amerika, Azië en op Labrador en Groenland. 
De ster wordt later een adventsster. 

Een verhaal uit deze tijd
In Hernhut wordt ieder jaar op zaterdag 
voor advent een supergrote ster voor de kerk 
gemaakt door kinderen van de kleuterschool, 
middelbare school, vluchtelingen, ouderen 
in een verzorgingshuis: vouwen en plakken; 
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wiskundige berekeningen loslaten op het maken 
van de punten en knutselen. Ondertussen  worden 
levensverhalen verteld en zijn de mensen met een 
luisterend oor een lichtje voor elkaar. Samen eten, 
drinken, muziek geeft gezelligheid. Het maken van 
een ster is een samenwerkingsproject. De ster schept 
gemeenschap. Samen zorgen dat het licht kan schijnen. 
De boodschap is dat je samen meer licht kunt verspreiden 
dan alleen.

In Zeist vindt op Kerstavond de traditionele kinderkerstdienst 
plaats. De kerk wordt volledig verlicht door kaarsjes en de 
Hernhutter Kerstster. Aan het eind van de kerkdienst worden 
kaarsjes uitgereikt aan de kinderen door gemeenteleden 
in traditionele Hernhutterkledij. Zo worden de kinderen 
lichtdragers en worden ze opgeroepen zelf licht in de wereld 
te zijn.

Hernhuttersterren worden met de hand gemaakt en over de 
hele wereld verkocht. In Nederland zijn de sterren verkrijgbaar 
bij de museumstichting Het Hernhutter Huis in Zeist. Vorig 
jaar kochten mijn man en ik er onze Hernhutterster.

Het licht in en voor de wereld.
Jezus' geboorte als licht van God, in en voor de wereld, is tevens 
een protest tegen het donker in ons leven en tegen de duisternis 
van deze tijd. Het licht roept ons op het donker tegemoet te 
treden. 

Licht in onze ogen, redder uit de nacht… (Lied 463 NLB)

“God wordt aangeroepen als ‘Licht’. Met dit woord komen 
we meteen in de sfeer van advent. Als één symbool verwijst 
naar advent en de kersttijd, dan is het wel het licht van God 
dat het opneemt tegen het duister. God, de Levende, Schepper 
van hemel en aarde, heeft het licht tevoorschijn geroepen en 
de nacht een grens gesteld. In eenheid met de Vader is Jezus 
‘het licht der wereld’ (Johannes 8:12). Met de toevoeging ‘in 
onze ogen’ voegt de dichter zich bij de gemeente die God 
om hulp aanroept. De naam Jeshua betekent: de Heer zal 
verlossing, redding brengen. Hij is de ‘redder uit de nacht’ 
(liedboekcompendium).

Lichtje voor lichtje gaan we de komende adventsperiode 
de strijd tegen het donker aan. 
Door iedere zondag van de adventsperiode één kaars aan 
te steken wordt het steeds lichter. We oriënteren ons op het 
komende Licht. Licht geeft hoop.  
"Hoop is: in staat zijn te zien dat er licht is ondanks alle 
duisternis" is een uitspraak van Desmond Tutu, de Anglicaanse 
aartsbisschop van Zuid-Afrika, bestrijder van de apartheid en 
voorvechter van de verzoening tussen voormalige vijanden, 
tussen blank en zwart. Hij ontleent die hoop aan de geboorte 
van Jezus Christus in de Kerstnacht.

Laten we lichtdrager zijn en het licht verspreiden in onze 
eigen omgeving. Dat wij het licht verder dragen door de 
nacht tot aan de morgen met de hoop en het verlangen 
dat het steeds lichter zal worden in de wereld.

Lydia Roosendaal, pastoraal werker

In de klassieke liturgie gaat het van kyrie naar gloria. We 
moeten eerst de ellende van onszelf en de wereld onder ogen 
zien voordat we de lofprijzing kunnen zingen. In de Advent 
mogen we het Gloria zelfs helemaal niet zingen maar moeten 
we wachten tot we met het feest van de Geboorte echt helemaal 
los kunnen gaan.

Onlangs las ik het gedicht In Memory of W.B.Yeats van 
W.H. Auden (1907-1973) – een Engelse dichter, hier bekend 
geworden door de ‘Funeral Blues’ (Begrafenisblues) uit de 
film Four Weddings and a Funeral (al weer uit 1994). In dit 
herdenkingsgedicht bij de dood van de dichter Yeats schrijft 
Auden onverwacht:

Ga nu, dichter, ga op jacht
naar de bodem van de nacht,
laat je stem ons blijvend wijzen
op de noodzaak om te prijzen.

Geef de heilfontein een start,
in woestijnen van het hart;
Aan zijn dagen vastgeklonken,
leer de vrije mens te danken.

Auden heeft het zwaar gehad. Hij was een idealistische socialist 
die de wereld wilde veranderen, maar werd voortdurend 
teleurgesteld. Hij ging als zovelen (in 1936/37 - ook 600 mensen 
uit Nederland) helpen tegen Franco in de Spaanse burgeroorlog 
– maar de linkse strijders bleken net zulke schoften als de 
Franquisten. Hij maakte de Chinees-Japanse oorlog mee in 1938 
en schreef daar indringend over. Hij was verslagen toen hij zag 
hoe in IJsland walvissen levend in stukken werden gesneden. 
Zo kwam hij op een dieptepunt: alle ellende die hij ervaren 
en verwoord had in zijn gedichten en boeken ontnam hem de 
hoop, zijn dromen vervlogen. Alle ellende, dat ellenlange kyrie, 
verlamde hem.

Toen las hij een gedicht uit de cyclus Sonnette an Orpheus die 
Rainer Maria Rilke (1875-1926) schreef voor een jonge danseres, 
gestorven toen ze negentien was (‘Und fast ein Mädchen wars…’ 
‘En nog een meisje bijna, was ze..’ zegt de dichter). Midden in 
die ellende schrijft hij ineens:

Rühmen, das ists! Ein zum Rühmen Bestellter ging er hervor…
(Roemen, dat is het! Als één, geroepen te roemen, kwam hij tevoorschijn…)

Hoe kun je dat zeggen in de ellende: ‘Roemen, dat is het!’ 
Valt Rilke terug op nep-christelijk blije-vogelgedrag: ellende 
overstemmen, mooi weer spelen? Rilke is diepzinniger dan dat. 

TWEE DICHTERS EN EEN GLORIEUZE ADVENTSLITURGIE
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In het volgende sonnet schrijft hij

Nur im Raum der Rühmung darf die Klage gehn, die Nymphe des 
geweinten Quells… (Slechts waar ruimte voor roemen is, mag de klacht 
zich bewegen, die nymf bij de bron van de tranen…)

Dat is toch adembenemend mooi! Klagen, rouwen, de ellende 
benoemen – het mag en moet. Maar het mag allemaal binnen 
de ruimte van het roemen/lofzingen. ‘Rühmen is’ – zo legt de 
beroemde theoloog Miskotte, schrijvend over Rilke, uit – ‘het 
roemen en prijzen van het in de kern onuitsprekelijke wonder 
van de aardse dingen.’ Om het theologisch te zeggen: aan het 
hele verhaal van zondeval en verzoening, ellende en hoop, 
gaat vooraf het verhaal van de schepping (nee: TWEE verhalen 
zelfs, want bij twee getuigen is alles pas vast en zeker, zegt de 
Tora). Alles start met het grondgegeven dat de aarde, de dingen 
en de dieren en wij ook, als laatsten, niet als hoogtepunt der 
schepping, maar nakomertjes. Aan alles wat er gebeurt op het 
wereldtoneel gaat vooraf dat er een toneel is! Je kunt geen kyrie 
zingen zonder ademhaling, dus zonder lichaam, dus zonder de 
aarde. Daarom gaat de lofprijzing vooraf aan alle ervaring van 
ellende, verdriet en onrecht. Vooraf aan klaagzang en lofzang. 
Zoals Auden schrijft:

Waarlijk zing lof, laat horen het lied maat voor maat,
voor het leven dat een kruik of een gezicht bloeien doet
Voor de rust van planten, voor de dierlijke gratie en moed;
Sommigen waren gelukkig: sommigen, zelfs, van groot formaat.
Maar luister en begrijp waarom de gewonden van ‘s morgens huilen:
Torens en zielen vergingen; maar het onrecht heeft nimmer gebrek aan 
een motor gehad…

Ik ben opgegroeid met de gereformeerde drieslag: ellende, 
verlossing, dankbaarheid. Zo ga je dan ook leven. Uitgaand 
van de ellende, hopend op licht. Steeds meer gefocust op 
de ellende en het onrecht dat om een uitweg schreeuwt. Je 
wordt overrompeld door voetbalgeweld, klimaatdreiging, 
toeslagenaffaire, politieke lamzakkerij, corona, je eigen 
kwalen en beperkingen en fouten. Je wordt een depressieve 
of een agressieve burger die zich vergaapt aan het negatieve – 
berustend of vechtend.

Begin bij de schepping! Het enige zekere: dat alles er is, dat 
er zoveel gegeven is. Zelfs je klacht, alle ellende, speelt zich af 
in de ruimte die ons gegeven is en we verwoorden het met de 
stem die ons gegeven is. Begin bij de schepping, bij het gloria 
dat de dingen ons gegeven zijn, zoals Rilke schrijft:

Volle appels, peren en bananen,
stekelbessen… Al die vruchten spreken
dood en leven in de mond…, dat vage…
dat je een kind van het gezicht kunt lezen
als het ervan proeft. Dit komt van ver.
Voel het in je mond traag naamloos worden.

Waar pas woorden waren, vloeien vondsten,
in het vruchtvlees onverwachts ontdekt.
Noem een appel in zijn groots verband.
Deze zoetheid die zich eerst verdicht
om, in ’t proeven zachtjes opgericht,
klaar te worden, wakker, transparant,
dubbelzinnig, zonnig, grondverbonden –:
O ervaring, voeling, vreugde –, wonder!

De voedingsbodem van de Christelijke tradities zijn de Joodse 
tradities (er is niet ‘de’ Joodse of ‘de’ Christelijke traditie). Hun 
basisboek begint bij de schepping, de lofprijzing op wat ons 
gegeven is. Die lofprijzing is dan ook altijd het uitgangspunt. In 
de begrafenisliturgie bidt men KADDISJ. Dat is een lofprijzing: 
Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd, 
bezongen en aanbeden zij de Naam van de Heilige, Hij zij 
geprezen boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en 
boven alle troost die in deze wereld kan worden uitgesproken.
Volgens een oude Joodse traditie kan niemand bij God de 
Koning in het paleis komen die in rouw gehuld is – alleen vanuit 
een lofprijzende, positieve houding is God benaderbaar; al is er 
bij God de Koning natuurlijk een achterdeurtje, de Poort der 
Rouwenden, want niemand redt het alle dagen de schepping 
te prijzen in het onland dat de wereld vaak is. Als je de Psalmen 
leest, wordt daar heel veel ellende verwoord, zowel schuld als 
lot. Maar bijna altijd, op één Psalm na die louter klacht is, is er 
een KEERPUNT en neemt de lofprijzing het over – zo van: o ja, 
ik ben verkeerd begonnen, éérst roemen!

In 1962 kocht ik op de boekenmarkt in Den Haag (het werd 
mijn 84e boek volgens het nummertje dat erin staat– ik was 
16) een mooie druk van de verhalenbundel De Gezegenden van 
Aart van der Leeuw (1876-1931). Daarin het verhaal Het loflied. 
Een romantisch-liefelijk/triest verhaal. De jonge ridder Luifried 
krijgt na een gevecht op leven en dood met de aartsengel die 
zijn pad kruiste, zijn leven geschonken als hij één ding belooft: 
‘Iedere avond een lofzang die dankt voor het leven…’ Hoe hij 
alle ellende van zichzelf en anderen elke dag weer binnen dat 
loflied weet te plaatsen, vertelt dit korte verhaal.

Eigenlijk heb ik er spijt van, dat ik – toen ik nog in kerkdiensten 
voorging – niet het gloria voor het kyrie heb laten zingen 
en vooral dat ik niet de hele Advent gewoon dat gloria heb 
vastgehouden. Want zelfs de duisternis is geschapen en heeft 
een naam bij God: ‘nacht’. Als we bij de schepping beginnen, 
dus bij het besef dat elke nacht een kerstnacht, elke boom een 
kerstboom, elke roos een kerstroos en elk brood een kerstbrood 
kan worden, dan zeggen alle nachten en bomen en rozen en 
broden ons, dat milieu en klimaat geen zaak zijn van activisten, 
maar een geschenk waar we lofprijzend mee moeten omgaan. 
Alles begint immers bij ‘het roemen en prijzen van het in de 
kern onuitsprekelijke wonder van de aardse dingen.’

Dick van Kampen
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GEMEENTEVERGADERING VAN 31 OKTOBER 2021

Maarten Spaans heet iedereen welkom en stelt de leden van 
de kerkenraad voor aan de aanwezige gemeenteleden. Daarna 
geeft hij het woord aan Jeroen van Doorn. Jeroen is tijdelijk 
voorzitter geweest in de periode dat wij bezig waren in het 
traject met Jack de Koster.
De kerkenraad wil, op regelmatige basis, de gemeente 
informeren over waar zij mee bezig is en wil in gesprek met de 
gemeente over belangrijke ontwikkelingen en plannen. 
Het is gebruikelijk om een jaarplan te maken n.a.v. het 
beleidsplan, maar dit keer gaan we een beleidsplan maken 
aan de hand van het jaarplan. Er moeten nog een aantal zaken 
herschreven worden, maar als het jaarplan af is, kunt u het 
lezen in de zondagsbrief en het plan opvragen bij de scriba.

Toekomstvisie
Het belangrijkste voor onze gemeente is dat we een open 
gemeente zijn, waar ruimte is voor diversiteit.
Bij het denken over de toekomst heeft de kerkenraad met 
verschillende gemeenteleden de volgende scenario’s besproken:
-   ‘zelf sturen’. Met de kenmerken groeien en zelfstandigheid. 
Dat lijkt ons in de huidige situatie lastig, wij zijn niet een 
gemeente met veel jonge mensen.
- ‘koesteren’. Met de kenmerken krimp en zelfstandigheid.
Dat ervaren we nu, alles blijft bij het oude. Maar we vragen ons 
af: kunnen  we dan gemeente blijven?
Er zijn steeds minder mensen voor dezelfde taken, er zijn 
verschillende mensen die meer taken doen.
-  ‘berusten’. Met de kenmerken krimp en samen.
In dit scenario richten we ons niet op groei. Dat is een 
afwachtende houding, zonder zicht op een positieve toekomst.
- ‘krachten bundelen’, Met de kenmerken groei en samen. 
Kracht is de beweging naar buiten, dat is onze opdracht als 
kerk. Onze krachten bundelen door samen te werken met een 
andere gemeente, groeien door samenwerking. Dat betekent 
dat we op zoek gaan naar een gemeente die qua geloofsvisie en 
leeftijdsopbouw bij ons aansluit. Waarin we van elkaar kunnen 
leren en elkaar weten te vinden in samenwerking, met het 
behoud van onze eigen identiteit.
(Indien u de presentatie van de toekomstvisie wilt ontvangen, 
stuur dan een mail naar de scriba: scriba@bergsingelkerk-
bmvier).

Jaarplan
Een commissie heeft een concept-jaarplan geschreven. Deze 
commissie bestaat uit: Lydia Roosendaal, Jan Prij, Ineke 
Geerdink, Sija Schorel en Frank van der Giessen. 
Ineke presenteert het plan:

In het concept- jaarplan staan:
- plannen voor het nieuwe seizoen 2021-2022
- tussenstappen naar het beleidsplan
- uitwerking toekomstvisie Krachten bundelen

Centraal thema: Verbinding
- Met God
- Met elkaar
- Met de buurt
- Met de stad
- Met de wereld waarin we leven

Het doel van het jaarplan is het realiseren van die verbinding

- Activiteiten voor kerk en buurt
In BMVier hebben ze goede ervaringen in de samenwerking 
met het Wijkpastoraat. Hierdoor is er een hechte binding tussen 
BMVier en de wijk. Belangrijk is het je open willen stellen voor 
de ander. Door dingen samen te doen creëer je verbinding. 

Het oude beleidsplan moet herijkt worden;  We willen nadenken 
over wat missionair gemeente-zijn concreet betekent. Hoe ‘Kerk 
en buurt’ nu functioneert en hoe dat uitgebreid kan worden. 
We willen ruimte bieden aan initiatieven vanuit de gemeente 
en daarbuiten.

Reactie vanuit gemeente 
•  Jannie Taal vraagt waarom er criteria geformuleerd worden 

voor de gemeente met wie we samen willen werken: ‘Sta 
wat meer open voordat je eisen stelt.’

•  Corrie de Groot vraagt waarom er alleen naar een kerk 
gezocht wordt om mee samen te werken. Je kunt toch ook 
naar andere groepen kijken?

•  Jan Steven Nottelman vraagt wat de activiteiten zijn die de 
Bergsingelsociëteit wil gaan ontplooien en op welke wijze is 
dat onderscheidend t.o.v. wat er al gedaan wordt?

  Reactie Jan Prij: Alles is nog in ontwikkeling, het is een 
zoektocht, op dit moment is er een patstelling rond het 
gebruik van de zijzaal. De werkgroep vindt dat je niet zomaar 
activiteiten kunt gaan uitrollen. De plek van waaruit je dat 
doet is belangrijk.

  Wil van Namen geeft voorbeelden van samenwerking met 
buurtbewoners die er al is: zo was er op verzoek van een 
buurtbewoner op 30 oktober een middag in de kerk met 
muziek en zijn er afspraken met de buurt gemaakt over 
kerstbomen in de singel.

  Na vraag van Jeroen van Doorn op welke wijze de activiteiten 
van de Bergsingelsociëteit een aanvulling zijn, antwoordt 
Jan Prij dat de Bergsingelsociëteit op zoek is naar hele 
andere dynamiek: de buurt geeft aan wat ze wil doen, o.b.v. 
enthousiasme in de buurt nieuw elan aanboren. Snap ik 
niet: op basis van enthousiasme elan aanboren?? Voorstel: 
dynamiek: het is de bedoeling dat er vanuit de buurt een 
programma ontwikkeld wordt. Is heel anders dan dat je 
vanuit de kerk een programma aan de buurt aanbiedt.

  Jeroen sluit deze discussie door te concluderen dat er ruimte 
moet zijn voor initiatieven vanuit de buurt en stelt voor 
hierover in de volgende gemeentevergadering (op 9 januari) 
verder te praten.

  Ton Verbeek vraagt waarom er niet meer samenwerking 
gezocht wordt met Goud van Noord?

•  Er worden nog meer ideeën genoemd tot samenwerking: 
Wijkpastoraat Crooswijk (Marian van Hengel) en Serve the 
City (Sija Schorel).

•  Rianne Gabriëlse vraagt of het mogelijk is om activiteiten 
met kinderen te ontwikkelen samen met andere groepen/
gemeenten. Mariëtte v.d. Ent geeft aan dat hiermee 
geëxperimenteerd wordt. Er wordt nu gekeken naar 
mogelijkheden tot samenwerking met een kerk in 
Schiedam.

• Jenta Mannak geeft een compliment voor het Vormings- en  
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  Toerustingsboekje. ‘Behoud bestaande activiteiten’. Bert van 
Namen pleit voor meer gezelligheid en humor in de kerk. Hij 
stelt voor om meer te organiseren om elkaar ontspannen te 
ontmoeten. Johan Langerak vraagt naar de stand van zaken 
rond de voorzaal/kerkzaal/zijzaal, zoals door Jan Moerman 
in een brief verwoord? (gepubliceerd in Mare). Maarten geeft 
aan dat de kerkenraad de brief doorgestuurd heeft aan het 
CvK en dat hier op teruggekomen wordt. Jan Luijendijk 
vult aan dat het College van Kerkrentmeesters werkt aan 
een meerjarig onderhoudsplan, waarbij ook gekeken 
wordt naar onze financiële positie (meerjarige financiële 

planning). Jan Luijendijk bevestigt dat er concrete plannen 
worden gemaakt voor wanden, plafonds, toiletten, enz.

•  Jan neemt de gelegenheid om te benadrukken dat Bas van 
de Ruit en hijzelf tijdelijk het CvK versterken. Er is echt 
behoefte aan versterking vanuit de gemeente.

Jeroen bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun 
bijdrage aan het gesprek. De voorstellen worden verder 
uitgewerkt en gepresenteerd op een gemeentevergadering op 
zondag 9 januari. Ineke Geerdink besluit de bijeenkomst met 
een gedicht. 

Vorig jaar meldde ik dat Jan Prij een prijs heeft gekregen voor 
zijn boek ‘God en geld’, de Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanprijs. 
Ik had er nog nooit van gehoord, Jan ook niet. De prijs wordt 
eens in de vijf jaar uitgereikt (de eerste keer was in mei 1987) 
voor een publicatie betrekking hebbend op christelijk denken 
over staatsrechtelijke en politieke onderwerpen in Nederland. 
Jan staat nu in een illuster rijtje van geleerden die de prijs 
toekwam. Door corona kon hij pas afgelopen maandag de prijs 
in ontvangst nemen aan de Vrije Universiteit. Ik mocht daarbij 
aanwezig zijn en ik kan vertellen dat het een feest was.  
Mijn respect voor Jan en zijn boek is alleen maar toegenomen. 
Hij werd lovend toegesproken door de jury en door deskundigen. 
Genoemd werd o.a. dat zijn boek heel toegankelijk geschreven 
was, en de jury vond het “boeiend hoe Jan, buiten de academie 
om een eigen intellectuele visie heeft ontwikkeld”. Jan is de 
eerste prijswinnaar die niet binnen de universiteit werkt! Door 
Jans veelzijdigheid moesten er drie deskundigen ingevlogen 
worden om een reactie op het boek te geven. 
Ik zal niet hun verhalen weergeven, maar een paar leuke 
onderdelen: 
Dr. Lans Bovenberg sprak Jan toe vanuit de economische kant 
van Jans boek. Hij prees Jan’s visie op de economie van de 
dankbaarheid. Toen Jan op een vraag van professor Bovenberg 
antwoordde dat hij een lans wilde breken, zei Bovenberg: “Dit 
is, gezien mijn voornaam, een pijnlijk antwoord…”. Dat vond ik 
heel grappig. Jan prees op zijn beurt Bovenberg voor zijn reactie 
over economie, maar vond zijn vertaling naar de theologie niet 
te begrijpen. Ieder z’n vak. De tweede spreker was mw. Kathleen 
Ferrier, die enthousiast was over Jans politieke inzichten en 
zijn nadruk op de zachte krachten. Ferrier was politica, nu is 
ze voorzitter van de Nederlandse Unesco-commissie. Ze vroeg 
Jan haar te helpen met de derde pijler van deze commissie: 
dat wat mensen verbindt, onderwijs en cultuur, te versterken. 
“We hebben alle creativiteit en denkvermogen nodig!” Ook 
vroeg ze Jan om oplossingen hoe we ons democratisch bestel 
kunnen hervormen en herstellen. Jan, die redactiesecretaris 
van het blad Christen Democratische Verkenningen is, vond 
dat Ferrier belangrijke thema’s aanroerde, die volgend jaar in 
dit tijdschrift gethematiseerd worden. Hij nodigde haar uit om 
een artikel te schrijven.
Tenslotte was theoloog Stefan Paas aan het woord. Zijn bijdrage 
werd het meest gevreesd door Jan. Ik denk dat dat komt omdat 
beide heren theologisch nogal ver uit elkaar liggen. Maar Paas 
was blij dat Jan inzet op het middenveld en bij de theologie 
van het ondernemerschap; het mag wel wat zakelijker en 

economischer bij theologen en dominees.  Zijn kritiek was dat, 
volgens hem, in het boek Christus is verdwenen ten gunste van 
Hermes. Jezus is verdwenen door de universalistische nadruk 
dat sterk tegen het harmoniemodel aanligt. Persoonlijk vond 
ik dat wel een beetje gebrek aan verbeelding bij professor 
Paas, mevrouw Ferrier herkende Hermes meteen en vergeleek 
zijn rol met de spin Anansi uit haar Surinaamse traditie. Jan 
antwoordde scherp op de kritiek van Paas; Jan wil in zijn 
denken niet blijven hangen in de eigen groep, maar hij wil 
breed inzetten. We moeten het immers met ons allen doen, en 
niet alleen vanuit de eigen groep.
Overigens werd ik door een andere kanttekening van Paas wel 
aan het denken gezet: Jan schrijft vanuit het centrum, vanuit 
degenen die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Hoe klinkt 
zijn schrijven in de oren van de verliezers?  Jan concludeert in 
het boek dat het gaat om de trage vragen en dat we moeten 
doormodderen. Maar kan een vluchteling dat nazeggen? Dat 
moeten we ze maar eens vragen.
Jan had een geweldig slotwoord vol humor, waarin hij zich 
afvroeg of de jury zich niet vergist had in zijn keuze. Hij 
vertelde dat de bijeenkomst veel leuker was dan hij van tevoren 
had kunnen bedenken, bedankte iedereen, gaf zijn scherpe 
antwoorden aan de sprekers en tenslotte concludeerde hij dat 
de jury zich misschien toch niet vergist had, maar eigenlijk wel 
een goede keuze had gemaakt.
Lof voor de laureaat!

Katinka

PRIJS VOOR JAN PRIJ
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Eigenlijk heb ik geen nieuws. Er gebeurt op dit 
moment niet veel. De kerkdiensten in Amsterdam en 
Rotterdam gaan gewoon door. We moeten afwachten 
wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Er is op 
zondag 31 oktober een gezamenlijke dienst geweest in 
Amsterdam. Dit was een herdenkingsdienst voor een 
gemeentelid. 
Haar moeder was een jaar geleden overleden in 
Pakistan. Het was een goede dienst en werd druk 
bezocht. De preek werd gehouden door Sarfraz 
Rehmat uit Harderwijk. Zang en muziek was zeer 
goed. Daarna hebben de gemeenteleden na een hele 
lange tijd weer samen gegeten. Wat de toekomst ons 
brengt weten we nog niet. Ik wens iedereen heel veel 
sterkte toe.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

UIT DE URDU-GEMEENTE

In memoriam

Naar aanleiding van het overlijden van mevrouw 
Schop schreef Annemarie het volgende:
Ik heb in de Coronatijd maandelijks gebeld met Rita 
(H.A.G.) Schop. Door de telefoon kwam ze over als een 
realistisch mens met een dosis humor. We hebben 
vaak erg gelachen. Ze was ook heel belangstellend 
naar mij en Jan en naar onze kleindochter die in de 
eerste maanden van de lockdown was geboren. Ze 
voelde zich zelfstandig, ging op rustige tijden haar 
boodschappen doen, deed een rondje in de buurt, 
waarbij ze wel eens een praatje maakte. Ze woonde 
alleen, maar voelde zich niet eenzaam. Klonk meer 
als een persoonlijke keuze. Tot een afspraak om elkaar 
in het echt te ontmoeten is het nooit gekomen; ze 
overleed op 5 september in de leeftijd van 74 jaar. Heel 
jammer! Ik had me erop verheugd haar bezoekdame 
te worden. 

Annemarie van Zessen

UIT DE GEMEENTE

ROTTERDAMSE ROZE ADVENTSVIERING 2021

 
De Gereformeerde kerk Rotterdam en Rotterdamse Roze Vieringen organiseren op 12 december een 
adventsviering.

In de Adventstijd kijken we uit naar het nieuwe dat komt. Het leven stelt je soms voor verrassingen. Je kunt 
ervoor weglopen of je kunt het omarmen.  Jozef, uit het kerstverhaal, omarmde de verrassing in zijn leven 
en werd vader. Welke verrassingen ben jij in jouw leven tegengekomen en hoe hebben die jou veranderd?

Het thema van de adventsviering is: ‘De nieuwe jij’

De Rotterdamse Adventsviering is in de Bergsingelkerk, Bergsingel 150 in Rotterdam en vindt plaats op 12 
december. Inloop vanaf 13.30 uur en de viering begint om 14.00 uur.
Voorganger is Katinka Broos.
Let op: de aanvang is een uur eerder dan we gewoon zijn te beginnen. Als je wilt komen, meld je dan aan. 
Wij zetten je dan op de lijst.
Aanmelden https://forms.gle/YMs2g23LULoZtQWXA
We stellen het zeer op prijs als u dit bericht deelt met uw achterban.

WEBSITE: WWW.BERGSINGElKERK-BMVIER.Nl
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VORMING EN TOERUSTING

AAN DE PELGRIM | Keltische zegen | Anoniem

Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren.
Ga op weg!
Je hebt zo dadelijk een afspraak.
Waar? Met wie?
Misschien wel met jezelf.
Ga op weg!
Je stappen zullen je woorden zijn -
De weg je lied.
De vermoeidheid je gebeden.
En aan het eind
zal de stilte tot je spreken.

Ga op weg!
Alleen, of met anderen -
Maar treed buiten jezelf.
Je hebt rivalen gecreëerd - 
Je zult metgezellen vinden.
Je zag vijanden voor je -
Je zult broeders en zusters vinden.

Ga op weg!
Je hoofd weet niet
waar je voeten je hart brengen.

Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren -
De weg van de pelgrim
Iemand komt je tegemoet -
is naar jou op zoek
in het schrijn aan het eind van de weg -
in het schrijn op de bodem van je hart.
Hij is je vrede.
Hij is je vreugde!
Ga!
God gaat allang met je mee!

Pelgrimage
Wat is een pelgrimage? Het woord 'pelgrimeren' komt uit 
het Latijn. Daar wordt een pelgrim peregrinus genoemd, een 
woord dat is samengesteld uit per (door, over, voorbij) en ager 
(akker). Een pelgrim is dus iemand die door of voorbij de akkers 
trekt. 
De pelgrims lopen naar een heilige plaats. Gaat het om de reis 
of om de bestemming?
We stellen deze vraag aan vier mensen die een pelgrimstocht 
gelopen of gefietst hebben. 
Op één van de filmavonden staat ook een pelgrimage centraal: 
“The Way” is een film van regisseur Emilio Estevez uit 2010. 
Daniël is een fervent wandelaar. Tijdens de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella komt hij om het leven tijdens een 
storm. Zijn vader Tom heeft nooit begrepen waarom zijn zoon 
deze route wilde lopen. Op zoek naar antwoorden en naar het 
lichaam van zijn zoon begint hij aan dezelfde route.

Data:
•  9 december, 20.00 uur – Leonie van Staveren, pelgrimeren 

naar Santiago de Compostella, met Spaanse muziek en 
Spaanse hapjes

•  17 februari, 20.00 uur – Arno Diederen, pelgrimeren naar 
Rome met Italiaanse muziek door Edwin Vooijs en Italiaanse 
hapjes

•  22 april, 19.30 uur – film “The Way”
•  19 mei, 20.00 uur – Mohammed Kechouh en Rudy 

v.d. Veer, pelgrimeren, een fietstocht naar Mekka met 
Marokkaanse muziek en Marokkaanse koekjes bij de koffie.                               
Plaats: Bergsingelkerk

 

DANKEN EN DOEN
Woensdag 3 november jl.was het dankdag voor gewas en arbeid. 
Zoals al vele jaren werd er in de beide kerkelijke gemeenten 
van BMVier en BSK een inzameling gehouden tbv oogstzondag.
Bij oogsten hoort delen: dit jaar was de inzameling in de 
BSK voor de voedselbank in het Liskwartier, De Samaritaan. 
In BMVier voor de gezinnen in Delfshaven die het nodig 
hebben. Via Marlies van der Poel vonden we gezinnen die het 
in ontvangst mochten nemen. Zij waren heel dankbaar en 
vonden het hartverwarmend.

Bedankt namens de diaconie, 
Karen Siebel, Marlies van Doorn en Sija Schorel Bergsingelkerk

DIACONIE  
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BMVier
Oogstzondag 7 november 2021
Beste gemeenteleden van BMVier,
Vorige week was ik uitgenodigd bij BMVier, want er kwam 
een inzameling (oogstzondag). Die werd bestemd voor de 
gezinnen van Spangen (West), voor de vrouwengroep van 
Marlies van der Poel. Vandaag het resultaat gezien, schrok er 
van zoveel. Het komt niet vaak voor dat mensen vier tassen met 
levensmiddelen schenken aan gezinnen in Spangen die het erg 
nodig hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Daarom bedank ik jullie allemaal voor wat jullie hebben 
gepresteerd. Woorden te kort. Nogmaals erg bedankt. Jullie zijn 
geweldig. Dikke knuffel van ons.

Met vriendelijke groeten namens de vrouwenclub
Marlies van der Poel

KOFFIE-OCHTENDEN
Veel mensen in onze kerk weten niet (meer) dat de Prinsekerk 
en de Bergsingelkerk al jaren samenwerken aan een leuke 
activiteit voor de buurt.
Iedere maandagochtend bent u van 10.00 uur tot 12.00 uur 
van harte welkom in het Achterom van de Prinsekerk (ingang 
aan de Statensingel). Daar zijn gastvrouwen van de Prinsekerk 
en de Bergsingelkerk. Zij schenken een kop koffie of thee, 
staan open voor een praatje en een spelletje scrabble. Op dit 
moment is Jannie Taal gastvrouw vanuit de Bergsingelkerk. 
Omdat de activiteit plaatsvindt in de Prinsekerk is het voor 
Bergsingelkerkers wat onzichtbaar. Daarom is het goed om 
zo nu en dan deze gezellige ochtenden onder de aandacht te 
brengen. Het is een leuk begin van de week in een wisselend, 
klein gezelschap waardoor gesprekken goed op gang komen. 
Kom eens kijken, en als u eerst meer informatie wilt, kunt u 
altijd bij Jannie terecht.

Katinka Broos

TIDETUINIEREN
In oktober hebben de bewoners van de Tidemanstraat en 
de Burgemeester Meineszstraat de handen uit de mouwen 
gestoken voor het onderhoud van de boom- en geveltuintjes. 
Door corona hadden we elkaar lang niet gezien.
De koffie- en theetafel op de hoek van de straten was een 
rustpunt om wat te eten (er waren oliebollen van Visser!) en 
een praatje te maken. Onkruid werd gewied, nieuwe plantjes 
en bollen gepoot en er werd heel veel gesnoeid. Een middag 
samenwerken levert misschien nog wel mooiere gesprekken op 
dan een avond in een gespreksgroep. Samen ervoor zorgen dat 

de overbuurman weer door de voordeur kan nu er flink gesnoeid 
is. Een buurvrouw die vertelt dat ze de bosjes maar eng vindt, 
wie weet wie zich daarachter verstopt; de bovenbuurvrouw 
die haar man vraagt schroeven van het balkon naar beneden 
te gooien omdat ze samen met de studente aan de overkant 
een bloeiende plant over de muur wil laten klimmen. Wie kan 
sjouwen sjouwt, wie er verstand van heeft geeft aanwijzingen 
wat en hoe er gesnoeid kan worden, wie toe wil kijken gaat op 
een stoel zitten en vertelt verhalen over hoe de straat er vroeger 
uit zag.
Een paar weken voor deze middag had ik een aantal mensen 
gevraagd om met mij mee te denken over een artikel dat ik 
schreef: Pionieren met hart en nieren. Wat is er nodig om je te 
verbinden met elkaar? Hoe kunnen mensen uit verschillende 
tradities en lagen van de bevolking een gemeenschap 
vormen en dat vieren. Kunnen we een gemeenschappelijke 
spiritualiteit vinden? Voor mijn gevoel was het vooral hard 
werken, vertrouwen opbouwen, mijn eigen denken en geloven, 
mijn eigen zijn op het spel durven zetten. En blijven reflecteren 
op dat wat er gebeurt.
Het is hard werken omdat je zo graag die verbinding zou 
willen, zo graag wilt dat mensen zich thuis voelen op de 
plek die je creëert. Maar het gevaar is dat we haast krijgen en 
daardoor de ander in haar of zijn eigenheid niet meer zien. 
Elke ontmoeting is kwetsbaar, heeft een kwetsbaar evenwicht, 
dat verschuift. Het is balanceren. Hoe bouw je de relatie op 
met het juiste tempo, met gepaste behoeftes, en een zelfbewust 
verlangen? Die gecreëerde plek wordt een gedroomde plek 
wanneer iedereen er zichzelf kan blijven, en er vandaaruit 
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het kwetsbare evenwicht blijvend wordt gezocht. Dat blijft 
voortdurend een zoeken, vertelde theologe Wietske de Jong-
Kumru. En zij illustreerde dat met een prachtig verhaal van 
Toon Tellegen over de eekhoorn die bij de octopus op bezoek 
kwam en een kopje brakke thee kreeg. ‘Vind je mij raar?’ vroeg 
de octopus. Nee, de eekhoorn vond hem niet raar. Maar toen de 
octopus vroeg of de eekhoorn met hem wilde ruilen, wist de 
eekhoorn niet hoe snel hij weg moest komen.
Wat is het verlangen? En wat gebeurt er als je teveel haast maakt 
met dat verlangen? Verlang je naar een verbinding waarin je 
samengaat en net zo goed kunt ruilen? Of is het voldoende om 
samen te zijn en (iets van) je spiritualiteit met elkaar te delen.
Bij het tuinieren waren er verschillende verlangens, die niet 
door iedereen gedeeld werden: ontmoetingen tussen buren, 
een mooier straatbeeld met kleur en veel groen, samen 
iets delen en voldoening halen uit een gemeenschappelijk 
resultaat. Plannen maken voor onszelf en de straat. Al die 
verlangens kwamen samen en hoefden niet hetzelfde te zijn 
om je toch met elkaar verbonden te voelen.

Op een gegeven moment vertelde de studente dat ze verder 
moest met haar studie. We hadden bollen gepoot en plantjes 
geplant in het geveltuintje van haar en haar huisgenoten. En 
zij had ons geholpen met snoeien en sjouwen. Maar nu moest 
ze aan de studie. Ze was een eindscriptie aan het schrijven 
rond het thema duurzaamheid, waarin ze ook haar werk had 
gevonden.
Dat was mooi! In BMVier hadden we zojuist met een aantal 
mensen het pamflet ‘Fundamenten’ van Nasr besproken. 
De laatste bijeenkomst kwamen we overeen dat wij de 
grote vragen van deze tijd niet kunnen oplossen, maar 
wel ons steentje bij kunnen dragen als het gaat om vrede, 
gerechtigheid en duurzaamheid. Nu, al werkend in het tuintje, 
bleek onze eigen overbuurvrouw daar veel ideeën over te 
hebben. Onze spiritualiteit (wortelend in het conciliair proces 
of toch nog eerder in de Bijbelse waarden?) en gedrevenheid 
waarmee we het boekje lazen, raakte aan de wetenschappelijke 
bevlogenheid van deze jonge studente. Terwijl ze haar handen 
waste in de keuken in BMVier, de plek waar wij twee dagen 
ervoor de gespreksgroep hadden gehad, vroeg ik mij af: Van 
wie is deze plek? Van ons, of van deze jonge vrouw? Wie komt 

bij wie op bezoek, de eekhoorn of de octopus? Ik hoop dat ze, 
ook na haar afstuderen, nog even onze overbuurvrouw blijft. 
Misschien wil ze wel een keer komen vertellen hoe mensen van 
haar generatie en haar faculteit werken aan duurzaamheid, en 
hoe ze denken over de heelheid van de schepping.
En ik hoop dat de buren genieten van de bloemen in de tuintjes, 
elkaar blijven groeten wanneer ze elkaar op straat ontmoeten, 
en dat, als het nodig is, ze mensen weten te vinden die voor hen 
hun handen uit de mouwen willen steken.
Voor mij gaat de reflectie verder. Wat heeft het wroeten in 
tuintjes met  theologie te maken. Hoe verbind ik mij met de 
buurman die zijn hond de nieuwe plantjes laat vertrappen. 
En wat te zeggen over de dakloze man die voor BMVier slaapt 
en zijn spullen verstopt in de bloembak? Hoe zoek ik in die 
weerbarstige werkelijkheid mijn gelovig zelfverstaan?
Dat alles is Pionieren met hart en nieren!

Katinka Broos

GOUD VAN NOORD

MARIA - LICHTEND VOORBEELD
Deze zomer verscheen er een verrassend boek uit onverwachte 
hoek. Hoogleraar Arnold Huijgen schreef vanuit protestants 
perspectief een boek met de titel ‘Maria - icoon van genade’. 

Een recensie over het boek triggerde me om het te lezen. Vooral 
omdat Goud op Zondag een oecumenische inslag heeft. Voor 

 



10

veel vrienden van onze interculturele pioniersplek speelt de 
figuur van Maria een belangrijke rol in het geloof. We maken 
dan ook dankbaar gebruik van het prachtige Mariabeeldje met 
het kind Jezus dat staat in de Bergsingelkerk. 

Vanouds hebben veel protestanten weinig met Maria. Zeker als 
je het vergelijkt met haar populariteit onder rooms-katholieke 
gelovigen. Daarmee missen we niet alleen de mystiek en 
de schoonheid van Maria in de schilderkunst en de muziek, 
maar ook de band met de wereldkerk. In de Rooms-Katholieke 
kerk en in de kerken van het Oosten, de orthodoxe kerken, is 
Maria belangrijk. Zo heeft het Magnificat van Maria een vaste 
plek gekregen in Rooms-Katholieke vespers en in anglicaanse 
evensongs. Ook in de vroege Kerk was Maria niet weg te denken.

De reformator Maarten Luther gaf ook op allerlei manieren 
aandacht aan Maria. Volgens Huijgen pleitte Luther ervoor om 
de lofzang van Maria niet één keer per dag (zoals de gewoonte 
was) maar twee keer per dag te zingen. Wat mij betreft mag 
het Magnificat het lijflied worden van Goud op Zondag, want 
het verzet zich tegen een wereld waarin een bepaalde groep 
mensen leeft ten koste van de medemens. In dit lied worden de 
laatsten de eersten en omgekeerd. 

Moeilijk is wel dat het doorbreken van Gods rijk, waar Maria van 
zong, lang duurt. De kloof tussen rijk en arm neemt nog altijd 
toe. Ook worden in de 21ste eeuw arrogante machthebbers 
zelden van hun troon gestoten en wordt de mensen die het 
onderspit delven weinig recht gedaan. Toch is het cruciaal dat 
we dit profetische lied van Maria blijven zingen, omdat het 

dwars tegen onze werkelijkheid in verkondigt dat dit niet de 
laatste realiteit is. 

In de ogen van de samenleving is Maria kansarm. Haar 
economische positie is kwetsbaar en in politiek opzicht heeft 
ze niets in de melk te brokkelen. Bovendien is ze opgegroeid 
in een kansarme wijk van het mistroostige en armetierige 
stadje Nazareth. Vanuit ons perspectief ziet haar toekomst 
er niet veelbelovend uit. God echter kijkt anders. Hij ziet 
mogelijkheden. Hoe lager je status op de maatschappelijke 
ladder, des te meer je in beeld komt bij God. Uiteindelijk zal er 
een schat in haar verborgen zijn. Deze arme jonge vrouw heeft 
GOUD in zich.

Maria inspireert me om anders te kijken naar zgn. ‘kansarme’ 
mensen in onze samenleving. Wie weet wat voor schat zij 
in zich hebben. Wie kijkt naar mogelijkheden in plaats van 
onmogelijkheden gaat anders om met Rotterdammers met 
een andere sociaaleconomische status. Er ontstaan nieuwe 
verbindingen en kansen om samen te bouwen aan iets moois.

De adventstijd is aangebroken. Het is goed om Maria even voor 
het voetlicht te brengen. In deze periode ontdekken we dat 
het uiteindelijk niet gaat om Maria op zichzelf, maar om Gods 
ontferming die in haar zichtbaar wordt. 

Daar herinnert dat prachtige Mariabeeldje met het kind Jezus 
me elke keer opnieuw aan. Bram Robbertsen, buurtpastor 
Goud van Noord en pionier-predikant Goud op Zondag
(www.goudvannoord.nl) 

VERSLAG KAMEROENMIDDAG 
IN BMVIER OP
ZATERDAG 16 OKTOBER
Deze middag was georganiseerd 
i.v.m. de Werelddiakonaats-
zondag van de volgende dag. 
Begonnen werd met een korte 
presentatie over de basisfeiten 
betreffende Kameroen door 
ondergetekende: buurland van 
Nigeria met alle problemen 
(vluchtelingen door Boko Haram) 
van dien, 11 x Nederland, 30 
miljoen inwoners, bevolking 
neemt snel toe, kolonie van 
Duitsland tot 1914, daarna 

onder Frans en Brits bestuur tot 1961, belangrijkste 
godsdiensten christendom en islam, gevarieerd landschap 
met toeristische mogelijkheden, een veelvolkerenstaat met 
vele talen, zodat het Frans zich heeft gehandhaafd als lingua 
franca, schijndemocratie, nog veel armoede en een lage 
levensverwachting, verbod op homoseksualiteit. Een groot 
probleem in Kameroen, als in zoveel landen, was en is helaas 
nog steeds de wijd verbreide corruptie. Daarna vertelde Mirjam 
Boswijk van Kerk-in-Actie over projecten van onze kerken in 
Kameroen.
Er waren ook twee gasten, 
ooit woonachtig en werkzaam 
in Kameroen. Allereerst ds. 
Marnix van der Sijs, die enige 
jaren verbonden was aan een 
theologische opleiding in 
Kameroen en dus uit eigen 
ervaring over het land kon 
vertellen. Hij werd geassisteerd 
en aangevuld door een ‘echte’ 
Kameroenees, René Mynkong, 
geboren en deels getogen in 
Kameroen. Deze man werd al 
op jeugdige leeftijd als gevolg 
van een oogziekte (komen daar 
veel voor) blind. Hij ging niet bij 

WERElDWINKEl
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  de pakken neerzitten, maar richtte een sportvereniging voor 
zijn lotgenoten op. Van het één kwam het ander, in dit geval 
een uitnodiging voor de Paralympics in Madrid. Zo kwam hij in 
Europa terecht en uiteindelijk ook in Nederland, waar hij al 21 
jaar woont. René bleek in staat te zijn op een indrukwekkende 
en indringende wijze over zijn land van herkomst te spreken. De 
aanwezigen hingen aan zijn lippen. De middag werd besloten 
met een drankje en een warme, door Kameroen geïnspireerde, 

maaltijd in de vorm van een heerlijke maaltijdsoep. Al met al 
een zeer geslaagde bijeenkomst, waarin ons een spiegel werd 
voorgehouden, zodat we, al was het maar voor even, uit onze 
“bubbel” bevrijd werden en onze horizon konden verbreden. 
Voor herhaling vatbaar, dus kom volgend najaar weer/ook. Er 
waren nu ca. twintig deelnemers, maar dat mag best meer zijn!

Frank van de Giessen

Op 25 september was er een landelijk georganiseerde 
solidariteitsactie van Tent of Nations Nederland. Aan de 
actie namen 21 kerken deel. Ik ben blij dat ook onze kerk 
daaraan heeft deelgenomen. In de directe omgeving deden 
kerken in Schiedam, Westmaas en Dordrecht mee. Met 
videoboodschappen werd de informatie gegeven.
We mochten weer de boeiende persoon Daoud Nassar horen. 
Nu via een videoboodschap. Altijd weer de moed zoekend door 
te gaan ondanks alle pesterijen (recent waren de akkers van de 
familie weer in brand gestoken). De familie put haar steun uit 
het evangelie: LIEFDE EN HOOP, wat zij vertaald hebben in het 
motto: WIJ WEIGEREN VIJANDEN TE ZIJN.

BMVier
Na een welkomsgroet van Meta Floor van Tent of Nations NL 
gaf Carolien Roelants, Midden-Oosten expert en journalist 
NRC, uitleg over de historische en huidige context van Israël/
Palestina. Ook keken we naar een mooie film van de boerderij 
en de omgeving, gemaakt door de kinderen van Daoud.
Daoud sprak ons toe:
•  Wij willen instrument zijn tot verandering van het land en 

het systeem voor zowel de Palestijnen als de Israëliërs.
•  We horen dag en nacht de bulldozers, die het landschap 

veranderen voor het bouwen van nieuwe nederzettingen 
voor de Israëliërs op Palestijnse grond (West Bank).

•  We proberen al dertig jaar ons land geregistreerd te 
krijgen bij de Israëlische autoriteiten, terwijl wij al 
eigendomspapieren hebben vanuit de Ottomaanse tijd.

•  De  boosheid ontstaan door het in brand steken van 
de vruchtbomen hebben we omgezet in het opnieuw 
beplanten van de akkers. (Het duurt vijf jaar voordat een 
olijfboom vrucht draagt.)

•  Wij ontvangen door jullie steun SUMUD (kracht en moed) 
om door te gaan. DANK.

Wij, de aanwezigen, kunnen ons nauwelijks voorstellen wat het 
betekent elke keer weer die onzekerheid: wat zal een volgende 
actie zijn: het huis in brand steken?, afgevoerd worden naar 
de gevangenis?, ……? Geen enkel zicht op verbetering, op 
veiligheid, er mogen zijn.

Er is een groepsfoto gemaakt met wensen als bemoediging 
voor de familie Nassar, gestuurd naar Tent of Nations NL 
in de hoop dat deze bezorgd kunnen worden. Want u weet 
misschien ook dat de post aan de Palestijnen lang niet altijd of 
niet bezorgd wordt… En heel bijzonder was het filmpje van het 
lied ‘Jerusalema’ dat op diverse plekken in het land (Ramallah, 
Gaza, Bethlehem en Jerusalem) door jongeren al dansend werd 
gezongen. Hoe hou je de moed erin, daar waar er geen enkel 
perspectief lijkt te zijn? Zij proberen dit met muziek en dans. 

SOLIDARITEIT MET DE PALESTIJNEN 
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De deelnemers aan deze dag waren onder de indruk van de 
houding en moed om door te blijven gaan. We voelden de 
onmacht van onszelf. Als een kleine bijdrage van ons hebben 
we een brief aan de PKN gestuurd ondertekend door de 
deelnemers met de vraag of de synode het gesprek binnen alle 
kerken in Nederland wil bevorderen om de Palestijnse zaak in 
het zogenaamde Heilige Land te bespreken. Het is helaas zo 
dat de kerken daar nog te weinig aandacht aan besteden. Er 
is een eenzijdige steun aan de joden. Ook had de werkgroep 
wereldwinkel/diaconaat een tentoonstelling opgehangen, die 
met name ging over de eerste periode van de komst van de 
Israëliërs/Zionisten.

 

 

   

 

Bergsingelkerk
De zondag erna, 26 september/Vredeszondag is de aandacht 
ook uitgegaan naar de situatie in Palestina.
Voorganger Pieter de Vries heeft de preek in de lijn van meer 
steun voor de Palestijnen, de onderdrukten gezet. Mede 
toegelicht door Hans van der Waal aan de hand van zijn 
schilderijen, gemaakt na zijn reis door dat land, aangevuld 
door zijn vrouw Beppie. Zijnschilderijen staan symbool voor 
het willen kijken vanuit beide perspectieven en het zoeken 
van de dialoog, de ontmoeting. Er vond nog een boeiend 
nagesprek plaats. 

Henk Willemse

Mutaties
Ingekomen
A.C. van den Berg M bel 26-01-1964 Schinnenbaan 378 3077 JJ

Overleden
25-08-21
B. Vermeer-Trijselaar V bel 29-05-1943 Heemskerkstraat 67a 3038 VD
05-09-21
H.A.G. Schop  V bel 27-04-1947 Schepenstraat 114a 3039 NP

Verhuisd
W. Nelisse  V inf 31-08-1938 van Lieftinckplaats 61 3066 XA
    naar Weteringstraat 225 3061 PN
J. Grundel  M dpl 29-03-1990 van Justus van Effenstraat 170 3027 TM
    naar Mathenesserdijk 66a 3027 AH

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 
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De afgelopen weken zijn we gezegend met een nieuwe stagiaire. 
Ze studeert aan de Islamitsche Universiteit in Rotterdam. In 
haar stage doet ze ervaring op in de omgang en gesprekken met 
mensen. Leren luisteren, leren vragen en meedoen met alles 
wat zich aandient. Op de eerste dag is ze in de keukenruimte 
te vinden. Al snel weet ze overal de weg. Ze zet koffie, maakt 
een blad met kopjes en glazen klaar en ruimt de vaatwasser 
in. Ze is een geweldige hulp. Via de keuken leert ze snel de 
mensen kennen. Door haar open en vrolijke uitstraling maakt 
ze makkelijk contact en is binnen een paar weken geliefd. Op 
maandagmorgen is ze aanwezig bij de koffieochtend. Samen 
met Duria is ze naar een themabijeenkomst over eenzaamheid 
geweest. Het spel met kaartjes gebruikt ze na goedkeuring van 
de groep voor een gesprek. Binnen de kortste keren worden de 
gesprekken heel persoonlijk en iedereen doet mee.
Bij Monique doet ze mee aan de moedergroep. Daar vertelt ze 
haar levensverhaal.
Geboren en opgegroeid in Turkije vertrok ze al jong naar 
Nederland om te trouwen. Hoewel ze een goede opleiding in 
haar eigen land kreeg begint ze in Nederland op nul. Als moeder 
van kinderen wordt verwacht dat ze thuis blijft. Toch vindt ze 

een creatieve manier om Nederlands te leren en daarna thuis 
een LOI-cursus te volgen. Netjes passend binnen de leefregels. 
En dan nu in haar laatste jaar van haar opleiding voor geestelijk 
verzorger. Ze oogst respect en zet vrouwen aan het denken. 
Haar verhaal is herkenbaar. Het is voor veel vrouwen in Rosa 
en bij Monique een bekend verhaal. Velen zijn gestopt met 
opleidingen of mogen niet de deur uit en zeker niet werken. 
Eén van de vrouwen van de groep zei hardop: ‘Ik ga mijn studie 
weer oppakken’. Een ander gaat aan haar taal werken.
Bij Jan is ze aanwezig bij de theegroep die in gesprek is over 
verbinding. Ook daar laat zij van zich horen. Er zijn vrouwen in 
Rosa die graag met haar Koranteksten willen lezen. Zij zoeken 
troost en houvast. De stagiaire doet het graag.
Haar eigen levensverhaal is niet alleen rooskleurig. Op de vraag 
wat haar geloof voor haar betekent heeft ze een enthousiast 
antwoord. Ze vindt er bevestiging en troost. Aanwijzingen voor 
het leven. Juist voor vrouwen zijn vanuit de Koran hun rechten 
beschreven. De plicht om te leren staat boven de plicht om je 
man te gehoorzamen. Mooi te horen dat het vrouwen juist helpt 
om verder te komen.

Arja Poot

WIE lEERT DIE BlIJFT

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Trouw aan bewoners

COLUMN  

BMVier BMVier

05-09-21 Diaconie 30,00
  Kerk 33,00
12-09-21 Diaconie 8,00
  Kerk 9,00
19-09-21 Diaconie (Syrië) 66,00
  Kerk 26,50
26-09-21 Diaconie 26,00
  Kerk 8,00
03-10-21 Diaconie 27,00
  Kerk 15,00
10-10-21 Diaconie 16,50
  Kerk 18,50

17-10-21 Diaconie (Kameroen) 117,00 
  Kerk 17,00
24-10-21 Diaconie 16,00
  Kerk 16,00
31-10-21 Diaconie 14,00
  Kerk 17,00
  Project Bulamu 62,40
   Koffiepot 40,40

Geen opgave van de Bergsingelkerk

Financiële verantwoording

OPBRENGSTEN COllECTES BMVIER SEPTEMBER EN OKTOBER 2021

Verantwoording giften:
Oktober: via BvN ontvangen van NN € € 20 voor de kerk
November: via WvN van L. € 40 voor de kerk
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Hier zijn de antwoorden op de vragen van de vorige puzzel:

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

dit plankje te zien zijn.
 Weide, does, hok, duif, schapen
3.  Madame Butterfly is een Italiaans e opera. Waar en wanneer was de eerste uitvoering en wie 

is de schrijver?
 In de Scala in Milaan op 17 februari 1904 – John Luther Long
4.  Uit grootmoeders tijd: Adam en Eva, die zaten op een tonnetje. Vul de laatste twee regels in.
 Adam had een rokje aan en Eva een japonnetje
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 de bijbel?

 In Matheus 23:24 resp. Job 4: 15
6. In diverse delen van de wereld zijn prachtige watervallen te zien, bijv. Niagara Falls, Havasu  
 Falls en Victoria Falls. Hoe ontstaan watervallen?
 Watervallen ontstaan op de plek waar harde steen overgaat in zachte steen
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 broers?

 Jacob en Wilhelm
8.  Nederland kent vele bekende en beroemde gebouwen. Waar in ons land is het oudste 

gebouw gevestigd?
 Het Romeinse badhuis (gebouwd tussen 63 -73 na Christus) in Heerlen
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?

 Koningshoeve
10.  Zijn naam staat twintig keer in de bijbel, maar in slechts 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?

 Koning Og (Deuteronomium 3: 11)

Bedankt Bas de Zeeuw voor je antwoorden. Prima score!

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:

1.  Zo’n 70.000 ANWB-leden stemden op hun favoriete vestingstad. Vijf prachtige stadjes 
werden ontdekt in Nederland. Noem er drie.

2.  Ze werkte als predikant in Zuid-Afrika en keerde vorig jaar terug naar Nederland om in 
Hattem de eerste vrouwelijke dominee te worden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. 
Dit jaar werd zij Theoloog des Vaderlands. Wat is haar naam?

3.  Hoeveel bisdommen telt de Katholieke kerk in Kameroen en hoeveel inwoners had 
Kameroen in 2020?

4.  Te moeilijk woord voor bijbellezers ? –of: hoe noemde de NBV nog in 2004 een gift uit 
barmhartigheid?

5.  Een bakkie pleur, leut, troost oftewel koffie is iets wat vele Nederlanders gebruiken om 
de werkdag te overleven. Uit onderzoek blijkt dan ook dat Nederlanders tot de grootste 
koffiedrinkers ter wereld behoren. Hoe komt het dat wij zo fanatiek zijn?

6.  U kent waarschijnlijk de meeste profeten in de bijbel zoals: Jesaja-Haggai-Jeremia-Ezechiël 
etc. Maar er zijn ook profetessen zoals Hulda de vrouw van Sallum. Noem er nog vier.

7.  Met dezelfde maat meten & De lier (of harp) aan de wilgen hangen. Waar in de bijbel lezen 
we deze uitdrukkingen?

8.  Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de beste ziekenhuizen in Nederland. Welk ziekenhuis 
staat als eerste in de top klinische ziekenhuizen? En welk ziekenhuis werd winnaar bij de 
streekziekenhuizen in Nederland?

9.  Wetenschappers hebben in Israël potten ontdekt met daarin restjes olijfolie. De gevonden 
olie is zeer oud. Hoe oud?

10.  In Exodus 16:35 staat: Veertig jaar lang aten de Israëlieten manna (in het Hebreeuws: Man 
Hoe). Ze aten dit hemelse product tot ze de grens van Kanaän bereikten. Wat weet je nog 
meer van manna en waar smaakte het naar?

Veel succes allemaal en heb je vragen of suggesties:
bel 010-4653252 of mail bertvannamen70@gmail.co
Bert van Namen

P
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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.

05 december – kleur: paars  Tweede advent
 BMVier ds D.L.H. Lunenburg - Moret 
 BSK ds T. Verbeek
12 december – kleur: paars  Derde advent
 BMVier ds K.W. Broos HA
 BSK dhr A. van Endhoven
 BSK          14.00 u ds K.W. Broos Roze adventsviering 
19 december – kleur: paars  Vierde advent
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK ds L. Miedema HA
24 december – kleur: paars  Kerstviering
 BMVier geen dienst
 BSK         17.00 u ds K.W. Broos
25 december – kleur: wit  Eerste kerstdag
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK mw L. Roosendaal
26 december – kleur: wit  Tweede kerstdag
 BMVier dhr N. van Splunter
 BSK dhr A. van Endhoven
02 januari – kleur: wit  Nieuwjaarsdienst
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK dhr A. van Endhoven
09 januari – kleur: wit
 BMVier mw L. Roosendaal
 BSK dhr J. Prij
16 januari – kleur: groen
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK  ds K.W. Broos
23 januari – kleur: groen
 BMVier ds M.E. den Dulk
 BSK  ds L. Grosheide
30 januari – kleur: groen
 BMVier dhr A. van Endhoven
 BSK mw. C.E. Bakker

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
Geen opgave ontvangen
 

VIERINGEN WIJKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN BMVIER: 
24 december 22.00 uur Herman IJzerman
21 januari 17.00 uur Anneke IJzerman

Het rooster van de Buurtkerk na 28 november is nog niet bekend. Zodra het rooster bekend is 
wordt het gepubliceerd op de site: http://www.buurtkerkoudewesten.nl/Kerkdiensten/



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


