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VAN OUD NAAR NIEUW

Vaak kom ik naar Rotterdam met de trein. Vanaf 
station Rotterdam Noord is het een kwartier lopen 
naar de Bergsingelkerk. Deze route loop ik nu al een 
jaar en is me vertrouwd geworden. Twee maanden 
geleden werd ik aangenaam verrast. Denk je de 
route inmiddels wel te kennen, staat daar opeens 
een nieuw kunstwerk ter hoogte van café De Bel. Het 
kunstwerk van Erik Sep is verdwenen en vervangen 
door een standbeeld van Maarten Bel.

Al mijmerend loop ik verder met de beide 
kunstwerken in het hoofd.
De afgelopen weken hebben we Johannes nog al 
eens aan het woord gehad, die als richtingwijzer 
op Jezus wees. Hij preekte over Jezus. Wie is Jezus, 
de komende, als hij de weg gaat van de Eeuwige. 
Hij preekt over ons: Wat staat ons te doen als we in 
navolging van Jezus ook deze weg willen vervolgen. 

Erik Sep – Shake
De mooie vormgegeven hand van het kunstwerk 

Erik Sep is als een richtingwijzer in de wereld 
van vandaag, een wereld waarvan we denken dat 
die maakbaar en te plannen is, een wereld van 
controle. We regelen van alles om het leven niet 
op zijn beloop te laten. Als we goed kijken zien we 
beneden in het kunstwerk zwart-wit stroken die 
de paal van het stoplicht symboliseren, daarna de 
signaalkleuren van de politie met politiecamera en 
in de lus eromheen de kleuren van de GGD en de 
brandweer. Alles onder controle.

En voordat je het weet is die hand onderdeel van die 
controleerbare wereld en geen richtingwijzer meer 
uit die wereld. We weten inmiddels dat onze wereld 
aardig ontregeld kan raken. En in die ontregeling 
ontdekken we misschien wel eerder iets van een 
uitgestoken hand. De hand blijkt wendbaar, is op 
uitsteek-hand-hoogte en kan vastgepakt worden. 
Deze uitgestoken hand vraagt om ontmoeting. 

Met kerst slaat Jezus zijn tent op in onze wereld. De 
tent als ontmoetingsplaats van God met mensen 
en van mensen met elkaar. De tent waar we elkaar 
in de ogen kunnen kijken. Jezus is geijkt op het 
hemelse licht en zoekt naar het licht in de ogen 
van mensen. Hij komt op voor mensen die zich 
bekneld voelen, mensen die in angst leven of zich 
buitengesloten voelen. Hij komt op voor mensen die 
niet gezien worden. Hij zoekt mensen op, verbindt 
zich met hen en brengt licht in de gebrokenheid 
van hun bestaan.
In het kleurrijke werk van Erik Sep zie ik graag de 
uitgestoken hand die verbinding zoekt met mensen 
van allerlei pluimage en die richting geeft op mijn 
levenspad.

U kunt Mare in kleur bekijken op onze site: https://bergsingelkerk-bmvier.nl/mare/
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Maarten Bel 
En dan staat er het glanzend witte standbeeld van Maarten 
Bel, niet op intermenselijke hoogte, maar hoog op de sokkel. 
Het steekt wit af tegen de blauwe hemel. De handen omhoog, 
vragend, wijzend en ontvangend, open voor wat je toevalt van 
Godswege. De ogen gesloten, naar binnen gekeerd. Vrij van 
alles wat er om hem heen gebeurt. Moet hij het van boven 
hebben? Het haalt me meteen uit ‘de sleur’ van wat me bekend 
is op deze route naar en van de Bergsingelkerk. Een ander 
perspectief. Ik kijk naar de voeten, die lichtvoetig door het 

leven lijken te lopen. Ik kijk naar een lichaam dat vervoering, 
begeestering lijkt uit te drukken.

Eigenlijk denk ik dat we beide beelden nodig hebben en dat ze 
alles met elkaar te maken hebben. Zoals we horen in het verhaal 
van Lucas 3: 1-22. Voordat Johannes de mensen doopt, houdt 
hij een preek over een levensveranderende doop: het komt aan 
op wat we doen, hoe we in de praktijk brengen wat we hebben 
ontvangen, dat we bezield en begeesterd raken. De handen 
naar boven om te ontvangen en de handen uitsteken naar de 
ander en doorgeven wat we van boven hebben gekregen. Ik 
loop door naar het station – onderweg mijmerend – op weg 
naar een volgend station op mijn reis.
Ben blij met project van RORO (www.rorobuiten.nl/ Foto’s van 
Jacqueline Fuijkschot) die kunstenaars de gelegenheid geeft om 
te experimenteren, te onderzoeken, hun horizon te verbreden 
en hen uitdaagt iets te doen dat ze niet eerder hebben gedaan. 
Het zorgt voor onverwachte nieuwe kunst-ontmoetingen, die 
mij opriepen tot bezinning en mij weer uitdaagden op een 
andere manier naar mezelf en de wereld te kijken.
Mogen we lichtvoetig en ontvangend het nieuwe jaar ingaan 
en daar weer van uitdelen aan anderen. Kome wat komt.

Lydia Roosendaal

De eerste Mare van het nieuwe jaar ligt voor je en wij hopen dat 
je er met veel  plezier in zult lezen. Want het is een veelzijdige 
aflevering geworden, waarin we als altijd lekker kunnen 
puzzelen met de soms opvallende vragen die Bert van Namen 
weer opgeduikeld heeft. Van Dick van Kampen is het nu niet 
erg meer dat we geen preek van hem te horen krijgen, want in 
dit nummer wordt dat gemis geheel vergoed. Vertrouwd zijn 
de gedichten die hij ook altijd bij zijn preken gebruikte. Lydia 
neemt je mee langs kunstwerken op haar route naar het werk.
Vanuit de kerkenraad is er informatie over het 
conceptwerkplan en Henk Willemse schrijft een stuk over de 
toekomst van de kerk; dat is meteen een aanleiding om met 
elkaar in discussie te gaan. Er is een nieuw busjesproject en 
de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. We kunnen 

weer meepraten en onze mening geven. De kerstviering, 
een gedicht van Jannie Taal, een bijzonder kerkgebouw in 
Frankrijk en de start van een leesclub, een fijne week bij elkaar 
in het Wijkpastoraat, het staat allemaal in dit nummer van 
Mare en wij hopen dat jullie er een paar aangename uurtjes 
aan beleven. Als de volgende Mare verschijnt zijn we al in de 
Veertigdagentijd, hierover vinden jullie nu alvast informatie.
Marian Luijkenaar Francken heeft de taak van eindredacteur 
aan mij overgedragen. Zij blijft gelukkig nog wel lid van de 
redactie.

Marian, hartelijk dank voor al die jaren dat je deze taak 
gedaan hebt!

Corrie de Groot-Meijer

VAN DE REDACTIE
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Boven dit alles uit, mijn zoon:
wees gewaarschuwd, -
in overvloed boekrollen maken is eindeloos,
en veel studeren vermoeit het vlees.

(Prediker 12,12 – Naardense Bijbelvert.)

Mijn zoektocht begint bij een beroemd gedicht van Ida 
Gerhardt uit Het levend monogram (1955)

ZUM TODE

Soms laat gij mij een eb en vloed alleen.
Uren vergaan met schrijven in het zand.
Zo weer ik mij, krijsvogels om mij heen,
vergankelijk, uitgestoten aan de rand
der aarde. - Water komt en gaat, het strand
ligt nat en gladgewist gelijk voorheen.

Ida Gerhardt 
(1905 – 1997) was 
docent klassieke 
talen. Haar 
gedichten zijn 
gebeeldhouwd, 
voornaam. Maar 
de beeldtaal 
van Zum Tode 
is eenvoudig: 
eenzaam aan 
een stil, wijds 
strand. Het lijkt 
het eind van 
de wereld. Een 

groep meeuwen duikelt om je heen - dat versterkt het gevoel 
van eenzaamheid. ‘Krijsvogels’ -hun schril geluid lijkt een 
boodschap van de overzijde die je niet verstaat. Eenzaam slijt 
je de tijd met schrijven in het vochtige zand vlak boven de 
vloedlijn. Het is zo zinloos, want alles wat je schrijft verdwijnt 
toch als de vloed komt en het wegspoelt of als eb en zon het als 
los zand doen verwaaien. 

Een aansprekend beeld voor die momenten waarin ik het 
gevoel heb dat je leven geen zin heeft en verwaait in de wind. 
Wat laat je na? Wat blijft er van je over? Het antwoord is blowin’ 
in the wind, my friend. Dan is het gevoel dat je leven zinloos 
is niet vreemd. Een verhaal in zand geschreven, prooi van de 
wind en water.

Wat is de zin van mijn leven? Of nog weidser: de zin van hét 
leven? Daar was ooit een antwoord op: alles bestaat tot Gods 
eer en is dus zinvol! Dat de discussie over schepping of evolutie 
zo hartstochtelijk gevoerd werd (en soms nog wordt) draait dan 
ook hierom: als God alles geschapen heeft dan heeft alles (ik 
dus ook) zin. Als alles via evolutie - en dus toeval! - tot stand 
kwam, dan is die zin ver te zoeken. 

Ik heb er zelf allang vrede mee, dat we over zo’n weidse zin van 
ons leven geen zinnig woord kunnen zeggen. ‘Tot Gods eer…’ 
vind ik een onbestaanbaar antwoord als je alleen al aan de van 
honger stervende bevolking in Jemen denkt. Vragen naar een 
diepe zin voor het leven leidt tot dogmatische krampachtigheid 
of eindeloze tobberij. Laat de vraag maar over aan het krijsen 
van de meeuwen, the answer my friend, is blowin’ in the wind.

De Franse schrijver Emmanuel Carrère schrijft in ‘D’autres 
vies que la mienne’ (Andere levens dan het mijne) dat hij zich, 
ook als bekend schrijver, zinloos voelde. Nooit zou hij kunnen 
zeggen: ‘Ik heb een zinvol, geslaagd, leven gehad.’ Totdat 
hij, toen ze op vakantie in Sri Lanka door de grote tsunami 
getroffen werden, zag hoe zijn vrouw zich intens ontfermde 
over mensen die een kind of partner verloren hadden en hij 
heel diep besefte: ik houd van haar. Daarmee had hij de zin 
van zijn leven gevonden: als ik van iemand houd heeft mijn 
leven zin.

Van iemand ‘houden’ is een afgesleten woord, maar het 
betekent: de schoonheid van een ander zien en waarderen. 
Maar denk bij ‘schoonheid’ niet aan de uiterlijke perfectie 
van Doutzen Kroes. Schoonheid is veel meer dan een perfecte 
cosmetica-huid - en vooral: wat perfect is, kun je niet liefhebben. 
Liefde blijft juist haken in de scheuren en de kieren van de 
imperfectie. Liefde beantwoordt de vraag die Huub Oosterhuis 
verwoordt:

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 
Ik heb gezichten, meer dan twee,
Ogen die tasten in den blinde
Harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op……  
Wat een mooi woord: je 
delft goud of kostbare 
stoffen op uit schijnbaar 
onaanzienlijke grond. 
Schoonheid ligt niet voor 
het grijpen als bij Doutzen 
Kroes (en wat een onzin 
verkondigt die vrouw, die 
zich ‘influencer” noemt, 
trouwens. Dat is echt niet 
‘mooi’ meer!). Schoonheid, 
daar moet je moeite voor 
doen. Die moeite noemen 
we ‘liefde.’ 

De zin van het leven is niet iets wijds, iets mysterieus voor 
filosofen of theologen. Zeker niet iets wat je vindt door bij 
jezelf naar binnen te kijken. En Het is ook in de hemel niet, 
om eens uit het Liedboek te citeren. Het is alledaags. Ik 
heb het dan ook liever over ‘betekenis geven’ dan over ‘zin 
hebben.’ Het zwaartepunt ligt immers niet bij mij -wat is de 
zin van mijn leven? - maar bij de ander: wat beteken ik voor 
de schoonheid van de ander? Zo ziet Martinus Nijhoff in een 

ZIN IN STOFZUIGEN 
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werkster die liefdevol (en niet voor het minimaal opgehoogde 
minimumloon) de schoonheid van een huis opdelft uit stof en 
rommel, een mens met betekenis (=beeld/representant van de 
Schepper):

De kamer hardt de lucht niet langer van
tabak en onververste bloemenvazen,
en in de keuken vragen whiskyglazen
of de aanslag ooit nog afgewassen kan. 

Gedenkt vorige dingen niet, gij dwazen;
'k maak alle dingen nieuw; ik zal geen man
om Jacob's zonde uitleveren ten ban;
ik ben met u; ik ben de eerste en de laatste.
Reeds is de werkvrouw aan het werk gegaan.
De poetsmand laat ze in de open voordeur staan.
O, merk hoe luchtiger in huis het wordt!

Zij poetst, buiten, het koperen naambord.
Hoe spiegelend wordt het, hoe smetteloos!
De wildernis zal bloeien als een roos.

Ik vind de zin van mijn leven 
niet door te tobben, te zoeken 
naar mysteries en geheimen. 
Mijn betekenis ligt in mijn 
houding en daden in het 
dagelijkse leven. Het gekrijs 
van de meeuwen aan zee is 
geen mysterieuze taal van ‘de 
overzijde’ zoals de romantici 
willen, maar draait gewoon 
om voedsel. Ik hoorde (‘Vroege 
Vogels’) van een meeuw die op 
Texel woont en elke dag heen en 

weer vliegt naar Amsterdam waar hij, steeds op dezelfde brug, 
zijn eten bijeen bedelt en steelt. Daar zal hun meeuwengekrijs 
ook gewoon om draaien: ons ‘dagelijks brood’ – al blijft zulk 
meeuwengedrag voor ons toch wel mysterieus genoeg. Wat ons 
eraan herinnert trouwens dat liefde niet alleen op mensen is 
gericht. Als we de aarde liefhebben en de dieren, ook dát geeft 
ons betekenis. Waarmee ik mijn lievelingsgedicht van Willem 
Wilmink gelukkig nog een keer kwijt kan, want nu ik al jaren 
niet meer preek op zondag, hebt u dat al veel te lang niet 
gehoord:

Ik hoorde het van een zeer eerwaarde
en hoogbejaarde dominee:
de Heere wou met onze aarde
niet één dag langer meer in zee.

Al zouden wij hem overstelpen
met eredienst en dankgebed,
het zou geen ene moer meer helpen.
Er werd een punt achter gezet.

Maar zie, daar was diezelfde morgen
zo’n rotjoch uit de grote stad
een doodziek duifje aan het verzorgen,
dat hij op straat gevonden had. 

‘Hemel, wat mot je dan, wat wil je?
Ja, kijk me maar eens effe an.
Tjee, allemachtig, beest, wat tril je.
Blijf nou toch effe rustig man!’

Toen heeft de Heer zijn toorn bedwongen,
want hij kreeg schik in het geval.
Hij spaarde dus de kleine jongen,
de zieke duif en het heelal.

Met stikstofreductie en andere verstandigheden zullen we 
aarde en milieu niet redden – we zullen de aarde moeten 
leren liefhebben en haar schoonheid opdelven uit een verziekt 
milieu (zoals de werkster uit een vuile kamer) – dan pas gaan 
verstandige maatregelen goed werken als wij de aarde niet 
meer gebrúíken, maar juist betekenis voor die aarde willen 
hebben. 

En niet te vergeten bij Gerhardts gedicht: Jezus schreef in 
het zand. Hij heeft ons geen enkel geschrift nagelaten. Wat 
hij ooit schreef verwaaide in de wind. Alleen zijn voorbeeld, 
zijn levensverhaal, liet hij na om tot ons te spreken. Geen 
geschrift dat we allemaal weer anders gaan uitleggen. Maar 
een levensverhaal vol wonderen. Wat zijn ‘wonderen’ anders 
dan die momenten waarop je de schoonheid opdelft van een 
mislukt, geslagen, verarmd, verziekt mens en zij/hij een gelukt, 
gaaf, rijk en stralend mens blijkt.

Het is diepzinnige romantiek, die zoektocht naar ‘de zin van 
het leven.’ Maar alles wat erover geschreven is, is blowin’ in 
the wind. Het echte levensverhaal draait om de alledaagse 
werkelijkheid waarin de mensen om mij heen en de ‘duiffies’ 
om mij heen vragen: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Dick van Kampen

 

 

CONCEPT WERKPLAN 2021 / 2022 VAN DE KERKENRAAD 

In dit werkplan wordt aangegeven waar de kerkenraad de 
komende periode, tot september, vooral aandacht aan wil geven.
Het is nog een concept, omdat we het op het gemeenteberaad 
van 9 januari hadden willen bespreken. Zodra het vanwege 
de coronamaatregelen weer mogelijk is, zal de kerkenraad 
iedereen uitnodigen voor een gemeenteberaad en dan zal dit 

werkplan op de agenda staan. Mocht u al vóór die tijd willen 
reageren, dan kunt u een mail sturen naar het scribaat: scriba@
bergsingelkerk-bmvier.nl

Beleidsplan.
Er zal dit jaar een nieuw beleidsplan geschreven moeten 
worden voor de komende vier jaren. Het huidige dateert van 
2018. In het nieuwe beleidsplan zal de visie op de toekomst 

UIT DE KERKENRAAD
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duidelijk geformuleerd moeten worden. Ook zal hierin de 
missionaire taak van de gemeente aandacht moeten krijgen.
Het door de werkgroep geschreven jaarplan ‘Bruggen slaan’ 
vormt een waardevolle basis voor het nieuwe beleidsplan.
De kerkenraad heeft het voornemen dit beleidsplan met de 
hele gemeente te ontwikkelen. Een aantal gemeenteleden 
zal gevonden moeten worden om dit proces te begeleiden. 
Periode: januari tot september, zodat het op de startzondag 
gepresenteerd kan worden.
Actie: de kerkenraad kiest een methode om het beleidsplan 
vorm te geven en gaat gemeenteleden benaderen die hieraan 
mee willen werken.

Samenwerken met partnerkerken
Uit het begeleidingstraject met Jack de Koster (najaar 2020 
– voorjaar 2021) is als één van de aanbevelingen gekomen: 
contact zoeken met een andere kerkelijke gemeente om 
(voorlopig op bestuurlijk niveau) te gaan samenwerken. Het is 
immers voor ons steeds moeilijker om voor alles wat er moet 
gebeuren de geschikte vrijwilligers te vinden. Inmiddels zijn 
er door een aantal gemeenteleden al criteria opgesteld waar 
zo’n samenwerkingspartner aan zou moeten voldoen. Nu is 
het zaak op zoek te gaan naar een gemeente die ook behoefte 
heeft aan samenwerken. Ook zou het fijn zijn, zo werd in de 
gemeentevergadering geopperd, om samen met (een) andere 
kerk(en) activiteiten te ontplooien voor kinderen en jongeren.
Tijdens die gemeentevergadering werd ook contact zoeken met 
niet-kerkelijke organisaties als suggestie meegegeven.
Actie: verkennende gesprekken gaan voeren met omliggende 
kerken.

Kerk en buurt
In het vorige beleidsplan is opgenomen dat er meer aandacht 
zou worden besteed aan de verbinding van de kerk met de 
buurt. Zowel in BMVier als in de BSK zijn er al veel waardevolle 
contacten. BMVier en Wijkpastoraat West hebben een 
intensieve samenwerking. Contacten tussen BSK en Goud 
van Noord zouden uitgebreid kunnen worden (voorstel uit 
de gemeentevergadering). Er zijn al langere tijd gesprekken 
gaande tussen onze kerk en de Stichting Bergsingel Sociëteit 
(SBS). Deze stichting wil van de zijzaal van de BSK een 
sociëteitsruimte maken. Onderhandelingen daarover moeten 
dit voorjaar afgerond zijn. In dit kader zal ook de missionaire 
taak van de kerk aandacht moeten hebben. Intussen gaat via 
het College van kerkvoogden het opknappen van de BSK meer 
vorm krijgen. Het gebouw zal ook voor externe gebruikers 
aantrekkelijker moeten worden.
Actie: kerkenraad overlegt verder met bestuur SBS.

Communicatie
Er moet gezorgd worden voor een goed contact en een 
goede verbinding met gemeenteleden (intern) en niet-leden, 
waaronder buurtbewoners (extern). Daartoe moet een 
communicatieplan opgesteld worden, waarin de samenhang 
tussen de diverse communicatiekanalen (o.a. zondagsbrieven, 
Mare, website, Facebook) duidelijk beschreven is.
Actie: de huidige ‘beheerders’ van de communicatiekanalen 
vragen dit plan op te stellen.

20211207/MS

TOEKOMST VAN DE KERK
Graag deel ik wat gedachten bij het verslag in Mare van de 
gemeenteraadsvergadering in november 2021. Er wordt 
gekozen voor het model ‘Krachten bundelen’. Dat klinkt wel 
goed met de kenmerken groei en samen. Maar ik zou toch 
meer aandacht willen voor het model ‘Zelf sturen’. Dat is meer 
gericht op groei, wat we hard nodig hebben.

Jongeren
Ik ervaar het als jammer dat er door de kerk niet duidelijk 
gekozen wordt voor meer inzet op jongeren. Er wordt 
gekozen voor samenwerken met een gemeente met dezelfde 
leeftijdsopbouw. Helaas heeft elke kerk ermee te kampen dat 
de jongeren weinig tot niet meer komen, terwijl hier toch de 
toekomst van de kerk/gemeenschap ligt. Daar liggen kansen 
tot groei.

Samenwerken
Het samenwerken met andere kerken klinkt mooi, maar blijkt 
in de praktijk vaak lastig: ieder wil in de eigen kerk blijven, 
wil die versterken en heeft daarmee weinig ruimte meer om 
bij de ander ook te investeren. Zie ook de weinige uitwisseling 
binnen onze beide eigen kerken BMVier en BSK.
Samenwerken met anderen in de buurt is een betere optie. 
Jammer is het dan ook dat er zo slecht wordt doorgepakt bij de 
buurtgroep die zich aandient. Omarm toch hun aanwezigheid, 

stimuleer hen al activiteiten te beginnen, geef de groep een 
grote kans. Het is een langlopend/slopend proces, toon moed 
om aanwezige kansen aan te gaan.

Identiteit
Er wordt gesproken over behoud van eigen identiteit. Is dat 
niet te sterk uitgedrukt? We moeten openstaan voor anderen 
met waarschijnlijk ook een andere identiteit. Laten we dus 
daarom wat laten gebeuren, mogelijk worden we er rijker 
van en stellen we wat opvattingen bij. Wij zijn ons al jaren 
aan het ontwikkelen, vanaf de Verlichting al en nu ook met 
Islamitische mensen en Hindoestanen (BMVier) in de directe 
omgeving. En we zijn eigenwijs en sterk genoeg om dat wat we 
wezenlijk vinden niet op te geven.

L E Z E R S R E A C T I E
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Organisatorisch
•  Stel een projectleider aan die het proces van samenwerking 

met de buurt bevordert en vlot te trekken, die knelpunten 
stuk voor stuk probeert bespreekbaar te maken en te 
tackelen.

•  Denk ook na hoe we meer te weten komen wat er aan wensen, 
ideeën en mogelijkheden leeft bij de gemeenteleden, maar 
ook betrokken niet-leden. Mogelijk een pastorale ronde.

Ik ben benieuwd naar de voortgang binnen de kerkenraad, 
maar ook van de gemeenteleden zelf. Wat vindt u/jij 
belangrijk? Waar steken we onze energie in? Het moet van ons 

aller inzet komen, uiteraard naar vermogen. Onze houding 
is gebaat bij meer moed, de uitdaging aan willen gaan, er 
meer van proberen te maken. Wij hebben echt wat te bieden 
met de ‘Blijde boodschap’. Wij hebben een visie op hoe de 
samenleving eruit zou moeten zien met meer gerechtigheid, 
opkomen voor de zwakkeren (slachtoffers, vluchtelingen). 
Wij bieden een gemeenschap welke een goede tegenhanger is 
in de huidige samenleving, waar de tijdgeest heerst met een 
individualistische teneur (bijv. het zelf moeten regelen via 
internet).

Henk Willemse

Een impressie van kerstochtend in de Bergsingelkerk. Vanwege 
de lockdown konden mensen niet komen. De hele week 
brandde het licht al binnen en stonden de deuren open 
dankzij Wil en Bert. Tijdens de dienst was er mooie muziek 
van onze cantorij o.l.v. Edwin Vooijs en speelde Severin van 
Dijk dwarsfluit. De lichtjes zijn gemaakt door kinderen van 
de kindernevendienst en zijn als lichtje in donkere dagen 
weggegeven aan het wijkpastoraat. In de kerkdienst vormden 
ze een lichtketting naast de slinger van kinderen die moesten 
vluchten uit hun land. Voor deze kinderen in de knel werd 
gecollecteerd.

Lydia Roosendaal

ImpressIe kerstvIerINg 2021 Bsk
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TAAKGROEP EXTERN

BUSJESPROJECT 2022
In de gezamenlijke vergadering van de diaconie en de 
Taakgroep Extern op 1 december 2021 is besloten om het geld 
van het busjesproject dit jaar te besteden aan een project in 
Afghanistan. In het wijkpastoraat in Rotterdam West is Jamilla 
Talla al jaren actief. Jamilla woont al 21 jaar in Nederland 
en is hier als vluchteling gekomen. In Afghanistan werkte 
ze voor Unicef. Ze heeft in 2010 de stichting Voice of all 
Women opgericht en organiseert heel veel cursussen en 
trainingen voor Afghaanse, Pakistaanse en Syrische vrouwen. 
Dit doet ze al jaren. Zij werkt ook al jaren met vrouwen in het 
buurtvrouwencentrum Rosa en op andere plekken in de stad. 
In Coronatijd heeft ze met haar vrijwilligers veel hulp verleend 
aan mensen die onlangs in Nederland zijn aangekomen.
Op dit moment helpt ze veel mensen in Afghanistan die door 
de vreselijke situatie daar vaak geen geld en middelen meer 
hebben om eten te kopen voor hun kinderen. De armoede is 
er momenteel schrijnend. De stichting probeert die gezinnen 

te helpen met geld om voedsel te kunnen kopen. Het lijkt ons 
goed om het geld van het busjesproject voor een jaar te gaan 
besteden aan de stichting van Jamilla met als doel de mensen 
in haar thuisland te helpen. Het zou fijn zijn als we maandelijks 
een bedrag zouden kunnen overmaken, zodat zij middelen 
heeft om de mensen in nood die zij kent te helpen. We kunnen 
bijvoorbeeld maandelijks het geld, dat voor het busjesproject is 
gestort aan de stichting overmaken.
Jamilla is graag bereid in de beide kerken informatie te geven 
over de situatie van de mensen in haar thuisland. Ze komt op 
13 februari a.s. in de Bergsingelkerk. Voor BMVier maken we 
nog een afspraak. U kunt, indien mogelijk, uw maandelijkse 
bijdrage (elke euro is welkom!) storten op het rekeningnummer 
van de diaconie: NL26 INGB 0000 1523 27 onder vermelding 
van: ‘Afghanistan’.
Bij voorbaat onze dank!

Ineke Geerdink, namens de diaconie en Taakgroep Extern

Het laatste gastvrouwenoverleg hielden we de week voor Kerst. 
Net de week dat we bij elkaar mochten komen. Er waren veel 
vrouwen bij elkaar op anderhalve meter. Ook de gastvrouw van 
wie de man op de intensive care heeft gelegen was er. Zij deed 
haar verhaal. Ze vertelde hoe spannend het was geweest en hoe 
het met haar man was. Zij vertelde hoe bang haar kinderen 
waren. Haar man is weer thuis en hij gaat langzaam vooruit. Zij 
voelde nog steeds de paniek. De angst zat nog steeds in haar. Het 
was een indrukwekkend verhaal. We hebben voor haar geklapt 
omdat het fijn was dat ze er weer was en dat het gelukkig goed 
komt met haar man.

Daarna werd er teruggeblikt op het kerstfeest van het koor 
Grenzeloos. Zonder publiek maar wel op de manier zoals we 
gewend zijn. Het kerstevangelie werd gelezen. Het koor heeft 
mooi gezongen. Het kerstverhaal was van Godfried Bomans en 
nog steeds actueel en mooi om aan te horen. Een vrouw vertelde 
over haar kerstkaartenactie waarbij weer duizenden kaarten 
en postzegels uitgedeeld konden worden. Er was een ingelast 
moment om een kaarsje op te steken voor de mensen waar je 
sterk aan denkt. Een koorlid was overleden, een ander zit in 
het verpleeghuis. Het was emotioneel en de emoties werden 
gedeeld.  Het mooiste  van de middag was de aanwezigheid van 
een koorlid dat net geopereerd was. Met moeite was ze naar 
Rosa gelopen waar ze haar ‘koorfamilie’ wilde ontmoeten. Voor 
haar net zo belangrijk als voor ons. 

In een ‘rondje’ wat het jaar 2021 voor de vrouwen had 
betekend kwamen veel antwoorden van goede en moeilijke 

gebeurtenissen. Er waren mensen overleden maar ook 
kleinkinderen geboren. Er was veel niet mogelijk maar toch 
waren vrouwen dankbaar voor wat wel kon. Ook nu bij elkaar 
zijn en vertellen hoe het jaar voor je was. Er heerst een gevoel van 
verbondenheid en betrokkenheid. De stagiaire nam afscheid en 
had mooie woorden voor de maanden dat ze bij ons was. Wat 
een mooie oogst. 

Ik heb de vrouwen grote complimenten gegeven omdat ze 
zich zo flexibel hadden opgesteld. Steeds maar meebewegen 
met nieuwe maatregelen. We gingen met goede wensen en 
vrolijk uit elkaar. Een dag later werden de nieuwe maatregelen 
afgekondigd. Daar gaan we weer! Maar we hadden een mooie 
week achter de rug. Gesterkt door elkaar gaan we het nieuwe 
jaar in. 

Voor u allen alle goeds voor het nieuwe jaar. 
Arja Poot

DAAR GAAN WE WEER…

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Trouw aan bewoners

COLUMN  
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LeesCLUB IN BmvIer

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor iedereen, dat het 
jaar mag brengen wat een ieder ervan hoopt en vooral dat 
2022 een gezellig jaar gaat worden. Ik had zelf niet veel goede 
voornemens maar dat ik graag een leesclub op wilde gaan 
zetten in BMVier, daar had ik het al een tijdje met Katinka over 
en daar ga ik dan ook echt mijn best voor doen.
Lees je ook graag boeken? Ik weet zeker dat er wel fanatieke 
lezers onder ons zijn want ik vind nog wel eens een mooi boek. 
Het laatste boek dat ik vond in de ‘boekenbak’ bij BMVier, een 
dikke pil, heeft me diep geroerd. Wat een prachtige vertelling 
over vele Georgische generaties heen: Het Achtste Leven. Wat 
mij betreft mag Nino Haratischwili direct opgenomen worden 
in de lijst met alle andere grote Russische schrijvers.
Met de BMVier-leesclub lijkt het me leuk om met elkaar over 
boeken te praten. Ondanks Corona lijkt een ‘real life’ leesclub, 
waar je met elkaar om de tafel zit het proberen waard. Wanneer 
er door omstandigheden als Lockdowns niet bij elkaar gezeten 
kan worden dan doen we het gewoon online. 
De eerst BMVier-leesclub-avond staat gepland voor maandag 
28 februari. Voor het gemak heb ik ook maar gelijk even een 
toegankelijk boek gekozen dat we voor die avond samen 
kunnen gaan lezen. Voor de eerste keer valt de keuze op het 
boek: Hannelore – het meisje uit de sekte – van Frank Krake
Het is natuurlijk fijn wanneer iedereen zich een beetje prettig 
voelt op de eerste avond, dus ik dacht laat ik alvast een klein 
beetje structuur meegeven. Het is een kwestie van uitproberen 
en bijstellen maar daarbij kunnen onderstaande puntjes aan 
het begin helpen:
-  We komen binnen en gaan met een kopje koffie of thee in 

de kring zitten

-  We doen een voorstelrondje 
en iedereen vertelt even kort 
over zijn/haar favoriete boek

-  Bij het boek van de avond, 
Hannelore, gaan we samen 
kijken naar literaire aspecten als stijl, structuur, perspectief, 
thematiek en het uitwisselen van leeservaringen en 
meningen.

-  Het zelf kiezen van de boeken is een belangrijk deel van het 
plezier. Op de avond kunnen we afspreken dat ieder om de 
beurt een boek zal gaan voordragen.

Een leesclubbijeenkomst is geen vergadering. Er hoeft geen 
besluit genomen te worden, we hoeven het ook niet met 
elkaar eens te worden. Het gaat om de voldoening bij het 
terugkijken op een ieders beleving van het boek. Het zal vast 
heel gezellig gaan worden. Het is handig als iedereen zich voor 
de bijeenkomst goed voorbereidt om op de avond vol mee te 
kunnen genieten.
De boekenclub als goed voornemen voor 2022! Ik hoop dat er 
medelezers zullen zijn om op 28 februari 2022 om 19:30 uur 
in BMVier over het boek Hannelore in gesprek te gaan. 
Daarna, wanneer we het leuk vinden, is er om de twee 
maanden, op de laatste maandag van de maand, een nieuw 
boek om te bespreken. Als je mee wilt doen geef je dan even per 
email op dan heb ik een beetje een idee met hoeveel personen 
we die avond zullen zijn. De volgende avonden zijn: 28 april, 27 
juni en 29 augustus.

Justus Pieke
(jpieke@hotmail.com)

 

We zijn een nieuw jaar ingegaan.
Misschien weifelend op de drempel blijven staan.
Er zijn in de toekomst en het heden
zoveel onzekerheden.
Er gaat nog steeds een virus rond.
We lopen met maskers voor de mond.
Vertrouwend op de wetenschap
zetten we een volgende stap.
Keurig volgens een ingesteld rooster
gaan we voor een nieuwe booster.
We worden een beetje moedeloos,
zijn misschien verdrietig of boos.
Maar aan het eind van het vorige jaar
vierden we kerstfeest met elkaar.
Ook al zongen geen duizenden koren
over het kind dat werd geboren.
Helaas vierden we weer digitaal,

een teleurstelling voor allemaal.
Toch zongen we heel ingetogen
Ere zij God in den hoge.
Ik was dankbaar en blij
dat ik mocht zingen met de cantorij.
Thuis draaide ik een mooie LP
en zong zachtjes mee.
Mahalia Jackson met haar band:
He has the whole world in his hand.
Laten we in dit vertrouwen verder gaan met elkaar.
Ik wens u een gelukkig nieuwjaar.

Jannie Taal - Nieuwjaarsdag 2022

OP DE DREMPEL  
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gesprekkeN Over pOLItIek ter vOOrBereIDINg vAN De 

GEMEENTERAADSVERKIEZING

Samen bouwen aan de stad, waarin voldoende 
bestaanszekerheid is voor Rotterdammers. Dat is 
de inzet van een serie politieke gesprekken die in 
de Bergsingelkerk en BMVier, in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen, gehouden zullen worden 
rond armoede en woningnood. 

Nachtmerrie door stress
Zo tegen de ochtend, in de laatste slaap, worden sommige 
mensen geteisterd door nachtmerries, die het gevolg zijn 
van de stress, die zij dag in dag uit moeten verwerken. Stress 
door geldgebrek, werkdruk, ziektes, zorgen over gezondheid 
van jezelf of je naaste familie, maar ook spijt over verkeerde 
beslissingen.

Arme stad
Rotterdam is altijd een arme stad geweest voor zover ik mij, 
Rotterdammer, herinner in de bijna driekwart eeuw dat ik er 
woon. Maar tot het begin van de tachtiger jaren was het ook 
een sociale stad. Er waren buurthuizen, buurtverenigingen, 
een ziekenfonds, vakantiekampen voor kinderen, met 
dubbeltjes en kwartjes bijeen gespaard. Waar kinderen de 
wereld ontdekten en jongeren een vrijwillige taak vervulden 
en daarmee de sociale kant van het leven leerden kennen. 
Waar ook kerken actief in buurthuizen participeerden en deze 
financieel steunden. Vanaf 1981 werd Nederland met het ‘sociaal 
akkoord’ het land waar het geld ging regeren en het sociale 
geleidelijk ondergeschikt werd gemaakt aan concurrentie. 
Alles werd in geld uitgedrukt, de gezondheidszorg, maar ook 
het sociaal werk, het openbaar vervoer, de energie en het water 
werden geprivatiseerd. Alles wat door de bewoners van ons 
land in de loop der tijd was opgebouwd werd in de uitverkoop 
gedaan en de opbrengsten kwamen terecht in de staatskas. De 
belofte dat privatisering de diensten goedkoper zouden maken 
werden nooit gerealiseerd, behalve bij de telefonie, hoewel dat 

voornamelijk door automatisering kwam. Nog steeds wordt er 
op ons ingepraat (propaganda) dat Nederland zo’n rijk land is. 
Dat geldt in ieder geval niet voor de 10 - 20% armen binnen de 
bevolking. En in Rotterdam geldt dat al zeker niet.

Zorgen om een woning
Ook in Rotterdam is de woningnood hoog. Veelzeggend is het 
gegeven dat de woningmarkt oververhit is geraakt. Een woning 
is echter geen beleggingsproduct maar een basisbehoefte. 
Hoe zorgen we voor een ruimtelijke inrichting waarin de 
menselijke maat terug is en er voor iedereen een goede en 
betaalbare woonplek onder de zon is?         

Voorbereiding verkiezingsdebat in kleine
gespreksgroepen
Op 10 maart a.s. is er in de Bergsingelkerk een verkiezingsdebat 
waaraan diverse politieke partijen mee doen. In verschillende 
groepen bereiden wij dat debat voor. We spreken met ouderen, 
jongeren, kerkgangers en buurtbewoners over wat hun zorgen 
zijn rond de stad in het algemeen en bestaanszekerheid in het 
bijzonder. Wat zijn onze wensen, vragen, en tips, richting de 
politieke gezagsdragers? Deze worden dan ingebracht in het 
verkiezingsdebat op 10 maart. Ook u bent van hart uitgenodigd 
om mee te praten en mee te denken! 

 

10 maart DEBAT met politici om 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur

Het motto ‘Ieder mens telt‘ mag wat versleten klinken maar 
is dat niet. Het opent namelijk een radicaal inclusieve visie op 
de samenleving. De samenleving is niet compleet, zolang niet 
ieders unieke stem, ieders visie, ieders ervaring op grond van 
de eigen unieke levensloop erkend gezien en gehoord wordt 
inclusief die van zogenaamd ‘kansarmen’, de ‘laagopgeleiden’ 
termen waarmee helaas al de perverse suggestie wordt 
bevestigd dat sommigen minder meetellen dan anderen. 
    
Ook uw stem is belangrijk        
Samen bepalen we in Nederland hoe we onze maatschappij vorm 
willen geven. Dat doen we ook in onze eigen stad Rotterdam. 
De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers, dus 
ook u en jou. Elke inwoner van Rotterdam kan elke vier jaar 

bepalen hoe de samenstelling van de gemeenteraad eruitziet. 
Dat is een belangrijk democratisch recht, omdat Nederland, de 
provincie en de gemeente door het volk bestuurd worden. 

sAmeN BOUWeN AAN De stAD
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Op woensdag 16 maart 2022 mogen wij daarom stemmen 
voor de Rotterdamse gemeenteraad en de wijkraad. Een stem 
uitbrengen is een vorm van invloed uitoefenen op hoe wij de 
stad en wijk verder vorm willen geven. Wat vind(t) u/jij daarin 
belangrijk? Onderwerpen die over je eigen leven gaan of denk je 
juist aan wat voor anderen nodig is, of een combinatie hiervan? 
Hoe dan ook: de gemeenteraad neemt allerlei belangrijke 
beslissingen namens u en jou. Een paar voorbeelden waarover 
de gemeenteraad beslist: armoedebestrijding, openbaar 
vervoer, wegen, parken, sportvoorzieningen, hulp aan ouderen, 
veiligheid en nieuwe woningen. 
De keuze die u of jij maakt om op een partij te stemmen is 
dus belangrijk. Want elke partij heeft een eigen kijk op hoe 

zij de stad vorm wil geven en welke beslissingen zij neemt. In 
de verkiezingsprogramma’s schrijven partijen op hoe zij dat 
voor zich zien. Het helpt als we weten welke partijen hetzelfde 
denken over onderwerpen, maar ook als we de verschillen 
weten. Zo kunnen we een goede beslissing maken. 
Waarom faciliteren we zulke gesprekken in de kerk? Omdat we 
geloven in een stad waarin ieder mens telt en mee kan doen. 
Volg de berichten.

Henk Willemse en Jan Prij, 
namens de voorbereidingsgroep met Jan van Diepen, 

Klaas Feijnenbuik, Bram Robbertsen en Lydia Roosendaal

sOBere mAALtIJDeN IN De veertIgDAgeNtIJD

Van maandag 7 maart tot en met maandag 11 april 2022

Op het moment van schrijven van dit artikel is het volstrekt 
onduidelijk welke coronamaatregelen begin maart zullen 
gelden, maar het lijkt wat onwaarschijnlijk dat dan ‘alles weer 
kan.’ In die onzekerheid wordt nu een plan uitgedacht om toch 
samen de sobere maaltijden te houden in de veertigdagentijd. 
We bouwen daarbij voort op de manier waarop we vorig jaar de 
maaltijden hebben gehouden.
In hoofdlijnen betekent dat:

-  dat je ’s maandags één of meer mensen uitnodigt om 
te komen eten. Het aantal gasten wordt natuurlijk ook 
ingegeven door de dan geldende maatregelen. Die gasten 
kunnen mensen uit jouw kerk of van een andere kerk zijn. 
Je hoeft niet iedere maandag in de veertigdagentijd iemand 
uit te nodigen, doe het gewoon zo vaak je wilt.

-  dat je samen een sobere maaltijd gebruikt van soep met 
brood.

-  dat ondergetekenden elke maandag zorgen voor een gebed 
dat we na de maaltijd in alle huiskamers kunnen bidden. 
Deze gebeden kun je bij ons opvragen, maar we publiceren 
ze ook in zondags- of weekbrieven.

-  dat, als het kan, in de kerken – ook op uitnodiging – iedere 
maandag wat grotere gezelschappen samen kunnen eten.

Als de plannen wat meer vorm hebben gekregen, berichten we 
daarover in de zondags- en weekbrieven.
Wij denken dat we op deze manier toch met elkaar verbonden 
zijn en dat er op maandagavond in veel huiskamers, in de 
Bergsingelkerk en in de kapel van de Prinsekerk stilgestaan 
wordt bij de veertigdagentijd én er samen wordt gegeten.

Iet Buijser en Katinka Broos

 

Licht speelt altijd een belangrijke rol in het leven. Met kerst 
hebben we dit weer gevierd met het zicht krijgen op nieuw 
perspectief. We willen ons verlicht voelen, het leven minder 
zwaar ervaren. En met de denkers als Erasmus denken we ook 
aan de tijd van de Verlichting, het geloof niet als een last mee 
te krijgen, maar als een warme mantel om ons heen. Daarom 
dachten we dit verhaal met jullie te delen.

Het kerkje in Ronchamp is ontworpen door architect Le 
Corbusier. In mijn studietijd in de jaren zeventig werd ik hier 
al op geattendeerd door mijn docent. 
De naam van deze kerk is: Notre Dame du Haut

SPELEN MET LICHT
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Wat deze kerk voor ons zo bijzonder maakte was de plaatsing 
ervan in de ruimte en de vrijheid van de natuur in plaats van 
in het centrum van de stad. Het kleine gebouw in het wit met 
haar bijzondere vormgeving geeft een bijzondere lichtheid 
weer. Dat spelen met licht komt op een andere manier ook 
tot zijn recht via de kleine gebrandschilderde ramen, die zijn 
verzonken in de dikke muren aan de zuidgevel zoals bij een 
oude kerk of een kasteel. Én via de bijzondere lichtstrook 
boven de muren. Het dak lijkt hierdoor los te komen van de 
binnenruimte, opgelicht. Aan de buitenkant geeft het speciaal 
zwaar vormgegeven zwarte dak een gevoel van bescherming 
voor hen eronder. Zo speelde Le Corbusier ook met de indirecte 
lichtinval in de kapel, dat zo ook weer een mystieke ervaring 
kan oproepen.

Het kerkje ligt in het Noordoosten van Frankrijk. Het is gebouwd 
nadat de toenmalige kapel in 1944 werd gebombardeerd tijdens 
de gevechten rond de bevrijding van Ronchamp. De Duitsers 
verschansten zich op de heuvel die ze tot een strategisch 
observatorium maakten en de klokkentoren werd een militair 
radio-omroepstation. De kapel, een kerk uit de negentiende en 
twintigste eeuw zonder architectonisch belang, werd zwaar 
beschadigd.

In 1950 kreeg Le 
Corbusier (eigenlijk 
geheten Charles-
Edouard Jeanneret, 
1887-1965) opdracht 
een nieuwe kapel 
te ontwerpen. In 
de loop van de vijf 
o p e e n v o l g e n d e 
jaren schiep hij een 
karaktervol gebouw; 
een plek, waarvan 
hij, zelf niet gelovig, 
zei: ‘van stilte, van 
gebed, van rust, van 
geestelijke vreugde.’
Zijn opdracht luidde: 
een klein, intiem 
gebouw ontwerpen, 
waarvan zowel de 
dorpsgemeenschap 
als de pelgrims die 

het wilden bezoeken 
gebruik konden 
maken. Door het 
hoog oprijzende dak 
en de gebogen witte 
muren doet de kapel 
eerder denken aan 
een beeldhouwwerk 
dan aan een gebouw. 
Elke zijde verschilt 
volledig van de andere 
en het gebouw heeft 
mensen aan de 
meest uiteenlopende 
dingen doen denken, 
van een duif tot 
een vliegtuig of een 
mijter. Le Corbusier 
zei over het gebouw: 
‘Het sleutelwoord is 
licht. En licht verlicht 
vormen en vormen bezitten emotionele kracht.’

Op bijzondere feestdagen, wanneer het aantal gelovigen te 
groot is voor de ruimte, worden de diensten achter de kapel 
in de openlucht gehouden. Le Corbusier zorgde voor een 
openluchtkapel, met een altaar en een preekstoel onder 
het overhangende dak. De ramen zijn door Le Corbusier zelf 
ontworpen en gebrandschilderd. 
Er valt veel meer over het kerkje/kapel te zeggen, zie hiervoor: 
www.collinenotredameduhaut.com. Voor ons was het een 
boeiende welkome ervaring.

Irene Versteegh en Henk Willemse
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Dit zijn de antwoorden op de vorige puzzelvragen:

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

 Bourtange – Dokkum – Gorinchem – Hulst - Sittard
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?
 Ds Almatine Leene
3.   Hoeveel bisdommen telt de Katholieke kerk in Kameroen en hoeveel inwoners had 

Kameroen in 2020?
 Er zijn 24 bisdommen en aartsbisdommen – 27.744.989 inwoners
4.    Te moeilijk woord voor bijbellezers ? –of: hoe noemde de NBV nog in 2004 een gift 

uitbarmhartigheid?
 Aalmoes
5.   Een bakkie pleur, leut, troost oftewel koffie is iets wat vele Nederlanders gebruiken 

omde werkdag te overleven. Uit onderzoek blijkt dan ook dat Nederlanders tot de 
grootstekoffiedrinkers ter wereld behoren. Hoe komt het dat wij zo fanatiek zijn?

 Uit pure liefde – je word er blij, alert en geconcentreerd van.
6.   U kent waarschijnlijk de meeste profeten in de bijbel zoals: Jesaja-Haggai-Jeremia-

Ezechiëletc. Maar er zijn ook profetessen zoals Hulda de vrouw van Sallum. Noem er nog 
vier.

 Hanna – Hulda – Debora - Noadja
7.   ‘Met dezelfde maat meten’ & ‘De lier (of harp) aan de wilgen hangen.’ Waar in de bijbel 

lezen we deze uitdrukkingen?
 Spreuken 20:10 en psalm 137:2
8.   Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de beste ziekenhuizen in Nederland. Welk 

ziekenhuisstaat als eerste in de top klinische ziekenhuizen? En welk ziekenhuis werd 
winnaar bij de streekziekenhuizen in Nederland?

 Het Jeroen Boschziekenhuis in Den Bosch – Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem
9.   Wetenschappers hebben in Israël potten ontdekt met daarin restjes olijfolie. De 

gevondenolie is zeer oud. Hoe oud?
 Achtduizend jaar
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?

 Manna smaakt als dunne honingkoeken

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:

1.  ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’ en ‘ Zo de moeder is, is haar dochter’. In 
welke bijbelboeken staan deze zinnen vermeld?

2.  De Nederlandse staat en particuliere organisaties leggen gezamenlijk 175 miljoen euro 
op tafel om een schilderij van Rembrandt te verwerven. Over welk schilderij wordt hier 
gesproken?

3.  Hij is Benedictijn en is de eerste monnik die gekozen is als Theoloog des Vaderlands. Wat is 
zijn naam en wie volgt hij op?

4.  Koningin Wilhelmina (1880-1962 ) was de enige dochter van koning Willem III en koningin 
Emma. Op welke leeftijd werd zij koningin van Nederland?

5. Crypto: Bijbel die in een schuilkelder werd gebruikt (13 letters).
6.  ‘Die straatjongen uit Rotterdam’ is een Nederlandse smartlap uit 1942. Anton Beuving 

schreef de tekst, Jan Vogel de muziek. Het lied gaat over een niet bij naam genoemde 
scheepsjongen. Wat is de naam van deze straatjongen?

7.  Duiven hebben geen al te beste reputatie. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog redde een 
duif ruim duizend soldaten en een compleet Italiaans dorp. Wat is de naam van deze duif 
en wat presteerde hij zoal?

8.  Het achttiengebed is het morgengebed van de gelovige jood en het hoofdgebed van de 
synagoge: ‘Heer open mijn lippen en laat mijn mond Uw lof verkondigen’. Hoe is dit gebed 
ontstaan?

9.  Wat was Jozef aan het doen toen een engel hem zei Maria niet in de steek te laten? (6 
letters).

10.  ‘Zij die de macht zoeken zijn het minst geschikt om de macht uit te oefenen. ’Van wie is 
deze uitspraak?

11.  Het verdwijnen van een bijzondere vogel kan dramatisch zijn. Een groot verlies is dan ook 
de Ivoorsnavelspecht (Noord- Amerika). Hoe wordt deze vogel ook wel genoemd?

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

P
U

Z
Z

E
L

P
A

G
IN

A
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Mutaties
Verhuisd
J.N. de Wolff-Lindhout V bel 23-08-1925 van Statenweg 459 3039 HP
    naar Schimmelpenninckstraat 31 3039 KS

Vertrokken
A. Graphorn-Bergwerff V bel 29-02-1960 Bergsingel 49c 3037 GA
F.F. Graphorn  M bel 25-05-1958
C.A. Koekoek  V dpl  17-06-1994 Essenburgstraat 69a-01 3022 MD

Uitgeschreven op verzoek
M.C.J. Luitwieler-Meerdink V bel 29-01-1952 Bergselaan 46a 3037 CA

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. 

Financiële verantwoording

GEEN OPGAVE ONTVANGEN

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-
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JOBS LAATSTE GEBED

Job tegen God
Dit wordt mijn laatste gebed.
Ik zou maar goed luisteren als ik jou was.
Wat heb ik aan donderpreken vol onweer en bliksem
aan gezever over zeeën met golven en branding
aan opschepperij over krachtpatserij en krokodillen?
Is dat om mij klein te houden, te kleineren?
Of is dat om te ontkennen dat je met een mond vol tanden 
staat?

Kom er toch eerlijk vooruit wie je bent, God.
Kom daar voor uit, dan weet ik wie ik ben
als ik weet waar ik aan toe ben.

Jij bent de almachtige opperbaas niet.
Helemaal niet de generaal van de hemelse strijdkrachten.
Niet de megamanager, hoogste regelaar, superdirecteur.
Maar ik hoef van jou geen sterke arm of ijzeren vuist. 
Je hoeft alleen nabij te zijn, bij mij te zijn.
zonder grote mond, al sta je maar met een mond vol tanden.

Kom er toch eerlijk voor uit wie je bent, God.
Kom daar voor uit, dan weet ik wie ik ben
als ik weet waar ik aan toe ben.

Wees dan de God die je wezen moet.
De God die verliezers ziet.
Die armoedige sloebers en zwakke stakkers weet te vinden.
Die hopeloos wanhopigen en nietige schlemielen kent.
Dan zijn die niet eenzaam meer, niet alleen en vergeten.
Laat dan tranen uit je ogen komen.
Dan komen ook woorden van troost uit je mond.

Kom er toch eerlijk voor uit wie je bent, God.
Kom daar voor uit, dan weet ik wie ik ben
als ik weet waar ik aan toe ben.

Goed dan, ik heb mijn mond opengedaan.
Dit was wat ik op mijn hart had.
Ik had het niet moeten zeggen en toch zeg ik het.
Maar wat is uitgesproken, is niet meer terug te nemen.
Het was hardop, dus je hebt het gehoord.
Ik weet het goed gemaakt. Ik zeg niets meer.
Mij zal je niet meer horen. Ik doe nu mijn hand op mijn 
mond.

GODS LAATSTE ANTWOORD

God tegen Job
Job, lieve Job, mijn jongen.
Duizendmaal liever heb ik met jou te maken
dan met die vrienden van jou.
Duizendmaal meer naar jou moet ik luisteren
dan naar die vrienden van jou.
Zij praten over mij, in fraaie woorden
dat moet gezegd.
Jij praat tegen mij, jij praat regelrecht,
jij bent wat je zegt.
Zij willen zo graag mijn gelijk bewaken,
dat zien ze als hun taak.
Maar ik moet, denk ik, jou gelijk geven
dat is mijn zaak.
Job, lieve Job, mijn jongen.
Tegenover jou wil ik eerlijk blijven.
Je bodyguard ben ik niet.
Geen vaste burcht van vertrouwen kan ik je bouwen.
Zo wil ik niet zijn, ik kan het niet.

Geen fundament geen steun en toeverlaat
kan ik je bieden.
Geen garantie geen geloofszekerheid
is veilig bij mij.
Ik ben werkelijk niet alom almachtig
al wil men dat nog zo graag.
Al ben ik de Heer
ik ben geen heer en meester meer.
Het is niet aan mij om krachtig in te grijpen.
Ik ben er om met jou te zijn.

Job, lieve Job, mijn jongen.
Het enige wat ik je kan zeggen is:
je bent mijn maat, ik ben je vriend.
Het enige wat ik voor je doen kan
is de tranen wissen van het geleden leed.
Ik kan niet anders, Job
dan alleen maar houden van jou
van nu aan tot altijd
en daarna.
        

Karel Eykman
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OVERZICHT INLEVEREN 
kOpIJ mAre IN 2022
nr inleveren  uitkomen 
2 06 maart 27 maart

3 01 mei 22 mei

4 03 juli 24 juli

5 04 september 25 september

6 06 november 27 november

VORMGEVING EN DRUK 
RioPrint Rotterdam BV 

www.rioprint.nl

BANkrekeNINgeN
NL61 INGB 0000 0188 07 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Centrum)

NL91 INGB 0000 0640 51 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Delfshaven)

NL26 INGB 0000 1523 27 

 t.n.v. Diaconie Ger. Kerk te 

Rotterdam

NL35 INGB 0004 7889 59

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Collectebonnen)

sCrIBA
mw G. Westera

Bergsingel 35c

3037 GA Rotterdam

Tel. 010-237 34 16

e-mail: g_westera@hotmail.

com

OVERZICHT KERKDIENSTEN

januari – maart 2022 

WeBsIte: WWW.BergsINgeLkerk-BmvIer.NL

PREDIKANT
mw ds K.W. Broos

Schepenstraat 64c

3039 NL Rotterdam

tel. 06 - 44 09 88 89

e-mail: kwbroos@xs4all.nl

kerkeLIJk Werker
mw L. Roosendaal

Helena Rietbergstraat 18

2806 KR Gouda

tel. 06 – 15 17 93 67

e-mail: lydia.roosendaal57

@gmail.com

kerkgeBOUWeN
Bergsingelkerk

Bergsingel 150

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 465 70 19

BMVier

Burgemeester Meineszstraat 4

3022 XE Rotterdam

tel. 010 - 476 78 45

kerkeLIJk BUreAU
Bergsingel 150 

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 466 03 78

e-mail: gereformeerdekerkte 

rotterdam@kpnmail.nl

Het Kerkelijk Bureau is 

geopend op maandag van 

14.30 tot 16.00 uur.

30 januari – kleur: groen
 BMVier dhr A. van Endhoven
 BSK mw C.E. Bakker
06 februari – kleur: groen  Werelddiakonaat
 BMVier ds K.W. Broos HA
 BSK ds T. Verbeek HA
13 februari – kleur: groen
 BMVier ds L. Grosheide
 BSK ds A. Peper
20 februari – kleur: groen
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK dhr A. van Endhoven
27 februari – kleur: groen
 BMVier ds D.L.H. Lunenburg - Moret
 BSK ds K.W. Broos
02 maart – kleur: paars  Aswoensdag
 BMVier geen dienst
 BSK              19.30 u ds K.W. Broos 
06 maart – kleur: paars  1e zondag veertigdagentijd
 BMVier ds K.W. Broos
 BSK ds T. Verbeek
13 maart – kleur: paars  2e zondag veertigdagentijd
 BMVier ds M.E. den Dulk
 BSK dhr J. Prij
20 maart – kleur: paars  3e zondag veertigdagentijd
 BMVier ds H. IJzerman
 BSK ds J.L. Falkenburg.
27 maart – kleur: paars  4e zondag veertigdagentijd
 BMVier dhr J. Prij
 BSK dhr A. van Endhoven
03 april – kleur: paars  5e zondag veertigdagentijd
 BMVier ds K.W. Broos
 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.

DIeNsteN BUUrtkerk - De UNION
30 januari 11.30 uur Katinka Broos
06 februari 10.00 uur Katinka Broos
13 februari 11.30 uur Katinka Broos
20 februari 11.30 uur Katinka Broos
27 februari 11.30 uur Akke Gerritsen 

vIerINgeN WIJkpAstOrAAt rOtterDAm West IN BmvIer 
18 februari 15.00 uur
02 maart 15.00 uur Aswoensdag
18 maart 15.00 uur
15 april 15.00 uur Goede vrijdag
20 mei 15.00 uur



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


