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OORLOG

Oorlog in Europa. Na 75 jaar. De ‘Rotterdamse’ Jana Béranova zei het ooit bij het beeld van Zadkine:

‘Nooit meer haat’ ‘Nie wieder Krieg.’ Iedereen 
wist het zeker: deze oorlog was een definitief 
leermoment geweest. Alles werd anders. Maar 
het ging zoals het altijd gaat: de coronacrisis (ons 
voorlaatste leermoment!) bevestigde het. De eerste 
weken werd alles echt anders: de buren kwamen 
vragen of ze boodschappen konden doen; men 
klapte voor de zorgmedewerkers. Maar al vrij snel 
werden de bejaarde buren ‘dor hout’ want we 

kregen last van hen en de zorgmedewerkers die 
longcovid opliepen vervallen straks aan de armoede 
als we niet oppassen. 
We proberen onze leermomenten wel te koesteren 
door herdenkingen, vieringen, monumenten en 
struikelstenen. Onder de indruk waren velen van de 
woorden van André van Duin op de Dam. Vreselijk 
onder de indruk was iedereen toen Joost Prinsen 
het oude liedje van Willem Wilmink voordroeg:

U kunt Mare in kleur bekijken op onze site: https://bergsingelkerk-bmvier.nl/mare/

Ze verbrandden steden als grofvuil.
Hun handen hingen schuil achter helse
machines. Rouwnagels zonder rouw.

Geen graven. Alleen raven als roet.
En rook voor de zon.

Pijn verdicht tot een stille schreeuw
blijft voorgoed in ons haken.
Ik ken die schreeuw. Wie zijn

verleden niet kent,
begrijpt de toekomst niet.

Glimlachend ademt de stad.
Bij het slaande hart waar ooit een gat was,
bij deze smekende armen, zweren we nu.

De woorden zijn gloeiende
gloeiende kooltjes in ons oog:
nooit meer haat

14 mei 1940
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Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord,
dus keek ik er vol verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar.

Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij zijn kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar.

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Op straat stond een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

In ‘t concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar.

En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.
Voor Ben Ali Libi, die arme schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.

Ben Ali Libi, de goochelaar

Onder de indruk waren we. We dachten: nieuwe generaties 
zullen zo beschaamd en geschrokken zijn, dat ze anders gaan 
handelen. ‘Nooit meer haat.’ ‘Nie wieder Krieg.’ Maar voor 
vrede moet je van alles over hebben en dat is lastiger. De Sovjet 
Unie leerde zijn les niet, maar bouwde een muur en een ijzeren 
gordijn, stuurde tanks naar Praag en Boedapest. Koos tegen 
Gorbatsjov – het grote kans-moment kantelde richting Jeltsin. 
Een diep wij-zij-denken tussen Oost en West groeide samen 
met een wel heel onwillige Europese eenheid aan de ene kant 
en een steeds nationalistischer Rusland aan de andere. Lessen 
trekken is één, lessen in praktijk brengen is iets heel anders.

Uiteraard is deze oorlog in Oekraïne volledig voor de 
verantwoordelijkheid van Poetin. Maar Poetin is niet gelijk aan 
‘de Russen’ of ‘Rusland.’ Poetin is een zieke geest – een mens 
die leeft van wrok en wraak. Een gevangene van zijn eigen 

hersenschimmen die in onze maatschappij echt het Kwaad 
ziet. Wie nu voor Poetin gaat lopen demonstreren is ook (sorry, 
maar tolerantie en begrip moeten wel een grens hebben, 
anders stellen ze niets anders voor dan onverschilligheid) een 
zieke geest. Wij (de hele rest van de wereld) zijn deze oorlog 
niet begonnen. Maar we zijn er de afgelopen decennia ook niet 
in geslaagd hem te voorkomen. Ik zeg niet dat we dat gekund 
hadden – maar ik vraag het me wel af. Hebben we het wij-zij-
denken gedurende 70 jaar niet te zeer laten groeien – wie de 
afloop van de coronajaren ziet, moet daar wel ‘ja’ op zeggen. 
Nogmaals: Poetin is niet ‘het Russische volk’ – velen van hen 
zijn ook slachtoffer, al was het maar van nepnieuws.
Na de Tweede Wereldoorlog begon de nieuwe wereld en er zou 
nooit meer oorlog zijn. Het grote opruimen was begonnen. De 
puinhopen zouden voorgoed veranderen in grazige weiden, 
zag Szymborska:

Na elke oorlog
moet iemand opruimen.
Min of meer netjes wordt het tenslotte niet 
vanzelf.

Iemand moet het puin
aan de kant schuiven
zodat de vrachtwagens met lijken
over de weg kunnen rijden.

Iemand moet waden
door het slijk en de as,
de veren van de canapés,
de splinters van glas
en de bloederige vodden.

Iemand moet een balk aanslepen
om die muur te stutten,
iemand het glas in het raam zetten,
de deur in de hengsels tillen.

Fotogeniek is het niet
en het kost jaren.
Alle camera’s zijn al
naar een andere oorlog.

De bruggen moeten terug
en de stations opnieuw.
Van het opstropen
gaan mouwen aan flarden.

Met een bezem in de hand
vertelt iemand nog hoe het was.
Iemand luistert en knikt
met een nog niet afgekletst hoofd.

Maar om hen heen
duiken al gauw lieden op
die het begint te vervelen.
Soms zal iemand nog
onder een struik
doorgeroeste argumenten opgraven
en naar de vuilnishoop brengen.

Zij die wisten
waarom het hier ging,
moeten wijken voor hen
die weinig weten.
En minder dan weinig.
En ten slotte zo goed als niets.

In het gras, dat oorzaak
en gevolg overwoekert,
moet iemand liggen die
met een aar tussen zijn tanden
naar de wolken staart.

Einde en begin
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Maar de oorlogen en de polarisatie gingen door na WO 
II. De dekolonisatie trok een spoor van geweld over 
de wereld: Indonesië, de ontzettend gewelddadige en 
polariserende bevrijding van Algerije,  oorlogen in de 
Congo, Vietnamoorlog, ga maar door. ‘Nie wieder Krieg’ 
gold alleen maar voor West-Europa (al leverde de Algerije-
kwestie in Frankrijk bijna een burgeroorlog op – denk maar 

aan de OAS en de aanslagen op president De Gaulle). En de 
ontzetting over wat er overal gebeurde en gebeurt raakte 
onze gevoelens alleen nog maar voor korte tijd. Huivert 
u nog van de foto van het dode jongetje in de zee tussen 
Turkije en Griekenland? Van het afschuwelijke beeld 
van het meisje van Vietnam werden we al snel niet meer 
misselijk – het werd een ‘iconisch beeld’, ziet Béranova:

De hutten brandden
bijna dagelijks toch werden
sommigen steeds opnieuw bang zoals

het naakte meisje zonder schaam-
haar dat schreeuwend in het kale
landschap vluchtte. thans prijkt ze
ongedeerd op de World Press Photo.

Vietganistan

De blinde zanger Jules de Corte zag het beter dan alle zienden in zijn gedicht aan de gevallenen van WO II:

Je zou het allemaal eens moeten kunnen zien
Die mooie wereld waarvoor jullie zijn gevallen
Je zou je eigen ogen nauwelijks geloven
Je eigen oren hoegenaamd niet meer vertrouwen
Omdat er praktisch niets meer over is van toen 

Het beetje vrede waar je zo op hebt gehoopt
Is, onuitsprekelijke schande, nooit gekomen

De wereld is nog steeds vol concentratiekampen
Het onrecht schreeuwt, de oorlog raast als nooit tevoren.
wij dansen welvaart op de wapenindustrie.

Waar halen wij nog moed en hoop vandaan en kracht?
Er is te veel gelogen en te veel verloren
Te weinig echte goede wil onder de mensen
Tel de rechtvaardigen; zijn het er nog wel tien?

‘Te weinig goede wil onder de mensen?’ Kom op: hartverwarmend 
hoe iedereen in actie komt voor Oekraïne. Dit is echt enorm 
en hartstikke lief. Maar ik denk aan de eerste maanden van de 
coronacrisis, toen we klapten en bij de buren hulp aanboden. 
Misschien zitten de Oekraïners die we opnemen er over twee jaar 
ook nog – en dan? ‘Dor hout?’ Of hebben we dan echt wat geleerd? 
Regio Rotterdam neemt 2000 vluchtelingen op - terecht. Maar 
wat een gedoe de afgelopen tijd om mensen een plek te geven uit 
andere werelddelen – donkere niet-Europeanen. Zelfs nu mogen 
donkere mensen uit Oekraïne Polen al niet binnenvluchten! In 
het licht van het recente vluchtelingenbeleid vind ik het wrang 
om te zien – al is het uiteraard prima de Oekraïners op te vangen. 
Maar we denken nog steeds in wij en zij. En daar ligt de bron, de 
wortel van alle oorlog en geweld. 

Na het debacle van de coronacrisis (‘dor hout’) is dit alweer(!) 
een leermoment. Voorlopig wordt de wapenindustrie de 
grote winnaar. Begrijpelijk in de urgentie van dit moment. 
Maar daarna... Beseffen we nu eindelijk dat we voor ‘Nooit 
meer haat’ offers moeten brengen? De klimaatverandering 
begint al tot een gevaarlijk wij-zij-denken te leiden en zal dan 
nieuwe oorlogen teweeg brengen, schrijft Generaal b.d. Tom 
Middendorp. 
Waar loopt dit alles op uit? En als het een beetje goed wil 
aflopen (maar wat is een beetje goed?), leren we dan van deze 
schrik en verbijstering? Ik heb lang gedubd; toch eindig ik – 
maar dan vooral omdat er toch veel aardige, internationaal 
gerichte jonge mensen zijn - met (het slot van) een gedicht van 
Charles Peguy uit 1914, De Kleine Hoop:

Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,
die wijzen de weg.

Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:
het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
en al hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.

Want het is dat kleine meisje hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is -
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.
Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven

Dick van Kampen
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In februari stond er in de zondagsbrieven een korte, zakelijke 
mededeling over de deelname van Frank van de Giessen en 
Chris van Krimpen in de kerkenraad. 
De mededeling was zakelijk omdat deze overgenomen was van 
het classisbesluit, maar ook omdat de emoties de afgelopen 
tijd hoog waren opgelopen.

De kerkenraad wil graag laten weten dat de berichten ons 
niet onberoerd laten. Frank heeft een lange staat van dienst 
en heeft veel voor onze kerk betekend. Met veel inzet en tijd 
is hij altijd actief geweest. Hoewel de kerkenraad wist dat 
zijn ambtstermijn ruimschoots overschreden was, is zij altijd 

akkoord gegaan met voortzetting en heeft het rooster van 
aftreden geen prioriteit gegeven.

Toch is de kerkenraad akkoord gegaan met het besluit van de 
classis. De meningen in de kerkenraad liepen herhaaldelijk 
ver uiteen, waardoor de samenwerking teveel onder spanning 
kwam te staan. Frank en Chris kwamen steeds vaker tegenover 
overige kerkenraadsleden te staan en we kwamen als bestuur 
lam te liggen. Ondersteuning van buitenaf loste dit niet op. 
Daarop besloot de classis in te grijpen.
De kerkenraad betreurt de gang van zaken en zal de komende 
maanden gebruiken om inhoudelijk en bestuurlijk een 
inhaalslag te maken. 

Namens de kerkenraad, Katinka Broos

UIT DE KERKENRAAD

God van vrede en recht,
we bidden voor mensen in Oekraïne, 
we bidden voor vrede en het neerleggen van de wapens,
we bidden voor iedereen die de volgende dag vreest.
Dat uw geest van troost hen omringt.
We bidden voor hen die de macht hebben over oorlog of vrede,
we bidden u voor wijsheid, onderscheidingsvermogen en compassie
die aan hun beslissingen richting geeft.
Bovenal bidden we voor al uw kinderen in angst en in gevaar.
Houd hen vast, bescherm hen.
We bidden u in de naam van Jezus, onze Vredesvorst.

Een gebed voor Oekraïne

Alweer een nieuw nummer van Mare; die was toch pas 
verschenen? Twee maanden gaan ook snel, dat blijkt maar 
weer.
Met plezier hebben we als redactie weer een middag besproken 
of alles wat Marijke gerangschikt heeft zo in de nieuwe 
aflevering past. Het is altijd een gezellige boel waarbij ik nogal 
eens probeer van Jaap te ‘winnen’, want die weet altijd toch 
meer te vinden wat verbeterd moet worden. 
Marian is erg van de taal: moet daar nu wel een t achter of 
niet? Zij weet het! Ik heb in al die jaren veel geleerd, mooi 
meegenomen.
Maar laat ik jullie aansporen om Mare te gaan lezen, want het 

is weer een vol nummer met interessante artikelen. 
Het is oorlog in Europa. Aan de hand van de geschiedenis en 
met gedichten neemt Dick van Kampen ons mee door de tijd: 
er zou hier nooit meer oorlog zijn!
Er zijn in onze gemeente vier mensen overleden, waarvan er 
drie ontzettend oud werden.
In Goud van Noord komt de wijze Desmond Tutu aan het 
woord, troostrijk, net als het mooie gedicht van de Troostboom. 
Dat kunnen we nu wel gebruiken.
Natuurlijk staan er nog meer mooie stukjes in. Wij hopen dat 
jullie er tijd voor en zin in hebben om het te lezen.
Wil je reageren op een artikel, ben je het ergens niet mee eens? 
Stuur het naar de ‘mare-mail.’.

Corrie de Groot-Meijer

VAN DE REDACTIE

UIT DE URDU-GEMEENTE

Langzamerhand begint het voorjaar te worden en 
langzamerhand mogen wij weer naar de kerk en voorzichtig 
ons oude leven weer oppakken. Daar verlangt iedereen naar.
De Urdu-gemeente is ook rustig begonnen met de kerkdiensten 
in de kerken in Amsterdam en Rotterdam. En het is fijn dat je 
weer samen kunt zingen. Je kunt merken dat gemeenteleden 
behoefte hebben om na de kerkdienst gezellig koffie te drinken 
en een praatje te maken.
Woensdag 2 maart was het Aswoensdag, dan begint de 
veertigdagen-vastentijd. Dominee Eric zal de gemeenteleden 
weer bezoeken voor een gebed thuis in deze periode. 

We hopen dat we binnenkort ook onze activiteiten kunnen 
oppakken. 
Dominee Eric heeft gemeenteleden in Heerenveen en 
Harderwijk bezocht. Hij heeft gebeden omdat er van de familie 
iemand overleden was in Pakistan.
Dominee Eric heeft ook een gezin in Utrecht bezocht en 
gebeden in hun nieuwe woning omdat zij verhuisd zijn. Dit 
was op woensdag 26 januari en hij heeft het huis gezegend.
We gaan een mooie tijd tegemoet, voorjaar en versoepelingen.
Toch blijf ik zeggen: Blijf voorzichtig en houd rekening met 
elkaar.

Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente
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DIACONIE

BERICHT OVER HET COLLECTEREN

De afgelopen twee jaar hebben we als gemeente en 
als diaconie ruime ervaring op kunnen doen met 
het digitaal collecteren. De diaconie stelt voor om 
hiermee door te gaan. Op iedere zondagsbrief zal 
steeds het bankrekeningnummer, een link en een QR-
code staan om de collectes voor diaconie en kerk te 
kunnen overmaken. 
Tegelijkertijd begrijpen we het heel goed als u hecht 
aan het gebaar van het collecteren. Om die reden zijn 
er in BMVier en in de Bergsingelkerk busjes om de 
bonnen of het contante geld in te doen.
Onze voorkeur gaat uit naar overmaken. Contant geld 
storten bij de bank en het drukken van collectebonnen 
brengen extra kosten met zich mee. 
De diaconie zal zich komend jaar verdiepen in 
andere mogelijkheden van digitaal collecteren die 
wellicht nog makkelijker zijn (en hopelijk nog meer 

opbrengen) dan de methode die we nu hebben via de 
zondagsbrief.
Alvast dank voor al uw giften komend jaar in welke 
vorm dan ook!

Namens de diaconie, Marlies van Doorn, Karen Siebel, Sija Schorel

UBUNTU

Een oud Afrikaans gezegde luidt: ‘Wijzen bouwen bruggen en 
dwazen bouwen muren.’ Dit gezegde heeft niet aan actualiteit 
ingeboet. In onze tijd zien we dat soms hoge muren worden 
opgetrokken, omdat we bang zijn voor de ander die vreemd 
aan ons is. Hoe kun je de verbinding maken met iemand die 
totaal anders is?

Volgens de onlangs overleden aartsbisschop Desmond Tutu 
is Ubuntu het antwoord. In deze levensfilosofie van zuidelijk 
Afrika draait het erom dat iedereen met elkaar verbonden 
is. Het is een heilzame correctie op ons doorgeslagen 
individualisme. In de Ubuntu-filosofie staat het individu niet 
op zichzelf. We zijn opgegroeid in een gemeenschap van 
mensen. Je kunt denken aan het gezin en de familie waarin je 
bent grootgebracht. Goddank staan we er niet alleen voor. 
Het ik en wij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een 
tikje filosofisch gezegd is Ubuntu: Ik ben omdat wij zijn. Je 
bent pas echt mens als je samenleeft met andere mensen. Nu 
is dat niet zo moeilijk als we met gelijkgezinden optrekken. 
Als alle neuzen dezelfde kant op staan gaan dingen van een 
leien dakje. Het wordt pas spannend als je merkt hoe anders 
die ander is. Hoe kun je samenwerken als het botst, je elkaar 
niet begrijpt en de irritatie toeneemt? 

Desmond Tutu wist daar alles van. In de tijd van de apartheid 
was de kloof in Zuid-Afrika diep. Mensen zagen alles zwart-wit. 
In die onmogelijke situatie zei Desmond Tutu: ‘Als je vrede wilt, 
praat dan niet met je vrienden maar met je vijanden.’ Zelfs als 
die ander lijnrecht tegenover je staat kun je proberen door 
de bril van de opponent naar de werkelijkheid te kijken. Dat 
creëert ruimte. Tutu wees erop dat de anti-apartheidsbeweging 
nooit een strijd was tegen de witte mensen, maar een strijd 
voor alle Zuid-Afrikanen om gelijk te worden behandeld. 

Belangrijk bij Ubuntu is dat je het grotere geheel ziet, de 

andere kant van het verhaal. Makkelijker gezegd dan gedaan is 
mijn ervaring. Het is een hele uitdaging om je vooroordelen op 
te merken, bewust te ervaren en ze dan langzaam los te laten. 
Tegelijk is het geweldig bevrijdend als het lukt. Blokkades 
worden doorbroken en er komt ruimte voor verbinding. 

Tot mijn verrassing ontdekte ik dat Goud bepaalde principes van 
Ubuntu onbewust in de praktijk toepast. Juist bij onze diaconale 
projecten ontmoeten mensen elkaar met verschillende sociale, 
culturele en religieuze achtergronden. Vaak is dat geweldig 
inspirerend. Soms botst het ook tussen mensen en roepen de 
verschillen irritatie op. We gaan daarover in gesprek, luisteren 
naar elkaar en proberen ons in het perspectief van de ander te 
verplaatsen. Vooral dat laatste is dikwijls een eyeopener. 
Ubuntu helpt ons het grotere geheel te zien. Door onze horizon 
te verbreden groeien we als mens in plaats van dat we alleen 
blijven vasthouden aan onze eigen kijk op de wereld. Ubuntu 
laat zien dat verandering mogelijk is, hoe erg de situatie ook 
lijkt. Was dat soms het geheim van de ontwapenende lach van 
Desmond Tutu in de meest belabberde omstandigheden? 

Bram Robbertsen, buurtpastor Goud van Noord  
en pionier-predikant Goud op Zondag
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In memoriam

Op 12 januari overleed Maria Elisabeth Wielaard – van 
Dam op de leeftijd van 103 jaar.
Zij werd op 28 augustus 1918 geboren als Maria Elisabeth 
van Dam in Ooltgensplaat, een dorpje in de gemeente 
Goeree-Overflakkee. Opgevoed in een streng-christelijk 
milieu moest zij haar weg in geloven opnieuw uitvinden. 
Zij bezocht doordeweeks wel de Alledagkerk in het koor 
van de Laurenskerk. Een kerkdienst in het klein, met 
lezing, liederen, overweging en gebeden. Ze leefde op 
afstand van de Bergsingelkerk, maar hield contact met 
haar bezoekdame Cora Weggeman.
Met haar man Cornelis Wielaard woonde zij aan de 
Statenweg. Ze hadden samen een zoon. Wie haar zag, 
wist dat zij er graag netjes uitzag. Ze maakte kleding zelf 
en ging regelmatig naar de kapper. Zij verpleegde haar 
man toen hij ziek werd.
Na het overlijden van haar man trok haar zoon bij haar 
in. Ze hadden lang gezelschap aan elkaar en daardoor 
kon zijn moeder ook lang thuis blijven wonen. Toen dat 
niet meer ging, verhuisde ze naar Schiehoven, waar ze 
vijf jaar woonde.
Zij laat haar zoon, twee kleinzoons en drie 
achterkleinkinderen na.
‘Verdrietig maar dankbaar dat zij zo lang in ons midden 
was,’ met deze woorden namen zij afscheid van hun 
moeder, oma en overgrootmoeder.
Moge God zich over haar ontfermen.

Lydia Roosendaal

In de vroege ochtend van 13 januari 2022 is, vanuit haar 
slaap, overgegaan naar de andere kant van ons bestaan: 
Willemina Marina de Wolff. 
Voor ons Wilma de Wolff, die helemaal bij de 
Bergsingelkerk hoorde en nog maar 61 jaar was. Wilma 
was er altijd, samen met moeder de Wolff. Voorin zaten 
ze en als ze er een keer niet waren dan moest er wel iets 
aan de hand zijn.
Wilma is een bijzonder mens die geen blad voor de 
mond neemt en ronduit zegt hoe ze over bepaalde 
dingen denkt. Dat is niet altijd even soepel en zacht 
overgekomen. “Wat kan ik af en toe een hork zijn!”, zei 
ze in één van onze laatste gesprekken.
Misschien moest dat ook wel, want ze is een hele weg 
gegaan voordat Wilma echt Wilma was. 
Uiteindelijk in de zorg terecht gekomen waar ze 
in de laatste tijd van haar werkzaam leven vooral 
nachtdiensten draaide. Dat vond ze juist prima, daar 
heeft ze voor gekozen en elke dag zag je Wilma naar 
haar moeder gaan waar gegeten, gezorgd en bijgepraat 
werd.
Maar ook veranderde Wilma. Ze liet toe dat de mensen 
om haar heen met haar begaan waren, van haar hielden… 
En dat maakte weer dat Wilma meer open werd voor die 
mensen om haar heen. 
Ze heeft vrijuit met ieder van ons over haar afschuwelijke 

ziekte gesproken. Ze maakte ons zelfs deelgenoot en zo 
konden wij, vol bewondering, zien hoe ze zich op het 
einde van haar leven hier aan het voorbereiden was. Tot 
en met de laatste zondag heeft ze naar de diensten in 
de Bergsingelkerk geluisterd, met de liturgie op haar 
schoot.
Wilma wilde op de hoogte blijven van ons wel en wee, 
vroeg er ook naar, leefde mee en was blij met elke vorm 
van medeleven. 
Alles wat er rond haar uitvaart is gedaan heeft Wilma zelf 
geregeld. We hebben in open en boeiende gesprekken 
teksten doorgenomen, liederen gezongen en uitgekozen. 
De laatste dagen waren in hospice De Vier Vogels omdat 
het thuis niet meer ging. In het hospice heeft ze zich 
heel veilig en meer dan welkom gevoeld. We hebben met 
elkaar Avondmaal gevierd, brood en wijn gedeeld met 
nog twee mensen van de Bergsingelkring die haar zeer 
lief waren. 
Diezelfde dag kwam ook moeder de Wolff nog langs en 
die nacht zou haar laatste nacht hier zijn. In haar slaap 
overgegaan… “In eeuwigheid geborgen”, zeiden we in de 
gesprekken tegen elkaar. Dat moest ook zo op de kaart 
staan.
De viering in de Bergsingelkerk rond haar afscheid op 20 
januari, stond onder haar regie: Over Ruth die voor haar 
(schoon)moeder kiest over “hoop op geloof in de liefde”.
Het slotlied (haar lievelingslied) moesten we zingen als 
een wens van Wilma naar ons allemaal “Ga met God en 
Hij zal met je zijn…’ 
Met die wens van haar zullen wij het moeten doen, met die 
wens blijft Wilma in onze gedachten en herinneringen 
als een vrouw die we niet zullen vergeten! Dat geldt 
zeker voor moeder de Wolff die op haar hoge leeftijd 
zo’n bijzondere dochter moet missen. “In eeuwigheid 
geborgen!” 

Aad van Endhoven

Op 5 februari overleed Mies Maria Kruithof – Alblas op 
99-jarige leeftijd. 
Geboren op 24 november 1922 kunnen we haar wel een 
eeuweling noemen. Mensen zouden haar nog kunnen 
kennen van de sigarenzaak op de Bergweg. 
Ze was getrouwd en had een zoon en een dochter. 
Ze was een zeer belezen vrouw die graag de kranten 
uitspelde. Ze ondernam verre reizen, onder meer naar 
Argentinië waar haar dochter en schoonzoon woonden. 
Daar werkte ze mee in de bakkerij. 
En verhalen die ze kon vertellen….
En als er een verjaardag gevierd werd was ze dagen van 
tevoren bezig om te bakken en te koken. In het Jan van 
der Ploeghuis genoot ze van allerhande activiteiten: 
salsa dansen, schilderen en sjoelen.
Het lange leven kende ook zijn schaduwkanten. Haar 
man had een fysieke beperking en haar dochter en 
schoonzoon zijn overleden, zorgen waren er ook over de 
gezondheid van haar zoon.
Verleden jaar werd zij opgenomen in Acropolis 
Schiebroek omdat haar gezondheid toen sterk achteruit 
ging na een val. 
De laatste jaren leefde zij op afstand met de 
geloofsgemeenschap van de Bergsingelkerk mee. Ze 

TAAKGROEP INTERN

UIT DE GEMEENTE
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hield haar lijntjes met de gemeente via anderen – zoals 
haar schoonzus Rianne en de bezoekdame – intact. 
Vroeg naar wie er voor ging en las Mare.
Met een informeel samenzijn op 11 februari nam de 
familie afscheid van haar in de aula van uitvaartcentrum 
van der Spek in Berkel en Rodenrijs. Aansluitend vond de 
begrafenis in familiekring plaats op Hofwijk.
Moge God haar in zijn goedheid opnemen.

Lydia Roosendaal 

We kregen bericht dat op 2 maart jl. mevrouw Jannetje 
(Janny) Schuil - van Berkel is overleden in de leeftijd 
van 100 jaar. Zij werd geboren op 10 november 1921.
Zij kerkte samen met haar man Koos in de 
Statensingelkerk. Dat was een vertrouwde plek. In de 
Bergsingelkerk kon zij haar thuis niet zo vinden. Ze 
luisterde vaak naar de EO. Ondanks het leven op afstand 
van de Bergsingelkerk, bleef zij betrokken en vroeg 

zij of er nog dingen waren gebeurd in de kerk. Janny 
Schuil was niet erg spraakzaam, maar wel vriendelijk, 
belangstellend en zorgzaam.
Samen met haar man Koos kreeg zij drie kinderen: Dick, 
Anja en Judith en vier kleinkinderen.
Lang woonde zij op het Bentinckplein, maar de laatste 
jaren werd zij verzorgd in Borgsate.
Het leven doofde uit. Op de kaart stond:

Mijn voeten gaan vertragen, Heer
ik ben zo moe

zij willen enkel dragen, Heer
mij naar u toe.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in de aula van 
het crematorium Hofwijk op vrijdag 11 maart. Dat zij nu 
gedragen mag worden door de liefdevolle en zorgzame 
Vader en mag rusten in zijn nabijheid.

Lydia Roosendaal

LEESCLUB IN BMVIER

Op maandag 28 februari hebben we de eerste avond van 
de Leesclub gehad en het was gezellig en ook fijn om met 
elkaar op deze manier aan iets van levensbeschouwing 
te doen. Hieronder even een korte samenvatting van het 
boek om een beetje een idee te geven waar het gesprek 
over ging:
“Hannelore groeide vanaf haar derde jaar op in de sekte 
'Gemeente Gods" waar haar ouders actief lid van waren. 
Het leven speelde zich deels af binnen de muren van 
een oud klooster in Nederland. Vijftien jaar lang werd 
ze gehersenspoeld en leefde ze in haar eigen wereld. 
De charismatische en zichzelf 'Profeet' noemende 
sekteleider Sipke Vrieswijk voerde met zijn partner 
Aagje een waar schrikbewind: Niemand was veilig.
Toen het einde nabij leek 'ontvoerden' ze Hannelore naar 
Israël, Zweden en Cyprus. Na jaren van gevangenschap, 
drank en drugs bevrijdde de politie haar, tegen haar eigen 
wil. Een internationale klopjacht op Vrieswijk begon. 
Vanaf dat moment begon ook pas haar echte strijd. Het 
gevecht om opnieuw te leren leven, weer Hannelore te 
worden in een vrije wereld. Met vallen en opstaan wist ze 

de strijd uiteindelijk te winnen. 
Nu leidt Hannelore (42) een 
gelukkig leven met haar grote 
liefde en vier kinderen en hoopt 
ze een voorbeeld te mogen zijn 
voor velen.”
Voor maandag 25 april hebben 
we een boek gekozen om te lezen dat past in de serie: 
pelgrimage. Het verhaal is minder zwaar en zeker ook 
de moeite waard om te lezen en natuurlijk om gezellig 
over na te kletsen. Het Zoutpad (over oude wegen naar 
een nieuw begin) is geschreven door Raynor Winn en 
een echte aanrader. Een boek, gebaseerd op feiten, wat je 
echt meevoert naar de kusten van Zuid Engeland. 
Iedereen (BSK en BMVier) is van harte welkom op 25 april 
om 19:30 in Rotterdam West in BMVier. Stuur even een 
email als je wilt komen naar jpieke@hotmail.com. Op 27 
juni en 29 augustus zullen we weer andere boeken lezen. 
Gezellig!

Justus Pieke

 

Onlangs heb ik door omstandigheden moeten besluiten 
te stoppen met de Wereldwinkel en de maandelijkse 
Amnesty-acties.
Sinds de jaren ’80 heb ik de Wereldwinkel bevoorraad en 
sinds het uitbreken van de pandemie heb ik ook vrijwel 
iedere zondag in de winkel gestaan. Maar aan alles komt 
een eind.
Ook voor Amnesty was ik lange tijd actief. In de loop van 
de jaren heb ik honderden handtekeningenacties ge-
organiseerd, erover verteld en de getekende brieven op 
de bus gedaan. Ook daaraan komt nu een eind, althans 
waar het mijn inbreng betreft.
Ik zou me echter voor kunnen stellen dat sommigen van 
u/jullie zich niet neer willen leggen bij deze verarming 

van ons kerkelijke leven en bereid zijn (een deel van) 
deze taken van mij over te nemen. Dat zou geweldig zijn! 
Het staat ieder vrij die zich geroepen voelt of voorlopig 
alleen maar meer wil weten over wat e.e.a. concreet in-
houdt om contact op te nemen met mij, Frank van de 
Giessen (f.b.vandegiessen@hotmail.com).
Als ik niets hoor kijk ik toch terug op een fijne tijd waar-
in ik hopelijk iets, al was het maar weinig, heb kunnen 
doen voor de armen van onze wereld en de gewetensge-
vangenen.
Bedankt voor alle morele en daadwerkelijke steun in 
deze jaren! Het moge een ieder goed gaan! 

Frank van de Giessen

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR WERELDWINKEL EN AMNESTY INTERNATIONAL
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Gespreksmaatjes gezocht voor eenzame ouderen in 

Rotterdam Noord

In Rotterdam Noord wonen veel ouderen met een klein netwerk. Mensen om 
deze ouderen zijn weggevallen of alleen oppervlakkig aanwezig, familie woont 
ver weg of er zijn breuken ontstaan in het verleden. Eenzaamheid is wat dan 
rest. MOTTO Noord komt op voor deze mensen. Gezocht wordt naar buurtge-
noten die één keer in de twee weken een oudere willen bezoeken. Buurtgenoten die aandacht willen geven 
aan zingeving en levensvragen. Vragen als: hoe kijk ik terug op het leven, hoe ga ik om met kwetsbaarheid, 
eenzaamheid en ouder worden. Welke plek heeft de dood en rouw in mijn leven. Wie ben ik nu in deze fase.
Wilt u een gespreksmaatje worden voor een oudere uit Rotterdam Noord, dan kunt u zich aanmelden bij 
Hildegard Faber, geestelijk verzorger van dit project. 06-11 71 34 14, h.faber@laurens.nl 
U wordt getraind en begeleid. 

ROUwRUGzAK

De rouwrugzak wil kinderen/jongeren en hun (groot)ouders helpen en wat handvatten geven in situaties van 
rouw. De rugzak is geen oplossing, slechts een handreiking. Kijk wat je past.
In de rugzak zit materiaal om met elkaar te praten over wat je hebt meegemaakt, maar ook om samen stil te 
zijn bij een lichtje of een mooie zelf uitgekozen foto.

In de rugzak zitten (prenten)boeken en boeken voor (groot)ouders over hoe kinderen en jongeren omgaan 
met rouw en ook een kaartspel om herinneringen aan iemand vast te houden.
De boeken en boekjes, vraagkaarten, enz. willen dood en verdriet bespreekbaar maken.

Deze rugzak is samengesteld door Lydia Roosendaal en is te leen voor een periode die voor jou goed is. 
Daarna is de rugzak weer beschikbaar voor iemand anders. Wil je de rouwrugzak lenen, mail dan  met  lydia.
roosendaal57@gmail.com of bel haar op 06 – 15 17 93 67.

DE TROOSTBOOM

Kom maar onder mijn takken
Verschuil je in mijn groen

net zoals de vogeltjes
En de eekhoorntjes dat doen

Zoek er maar een plaatje
Mijn arme lieve kind

Ik ruis voor jou mijn blaadjes
Met behulp van de wind

Is er even niemand anders
Die de armen om je heen kan slaan

Leun dan maar op mij
En laat je tranen gaan

Hoewel ik niet kan praten
Begrijp ik wel wat je bedoelt
En ik denk voor je weggaat

Je mijn troost wel hebt gevoeld
Neem een blaadje van mij mee

En droog je laatste traan
En weet dat er een boom is

Waar je steeds naar toe kunt gaan

Threes Verhagen-Wetting
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Een paar weken geleden kwam er een vrouw 
binnenlopen in BMVier die vertelde dat ze bij de 
gemeente Rotterdam werkt en op zoek was naar 
locaties om de komende verkiezingen zo dicht 
mogelijk bij de mensen in de wijk aan te bieden. 
Het was nog volop Coronatijd met alle strenge 
maatregelen. Ik liet haar het gebouw zien en ze werd 
steeds enthousiaster. Vooral van de grote zaal en de 
mogelijkheden om een goede veilige route te kunnen 
lopen. Collega Monique luisterde ook mee. Het werkte 
aanstekelijk. We gingen met 
andere ogen naar de ruimte kijken 
en dachten: Ja, het zou inderdaad 
heel geschikt zijn. De vrouw 
bepleitte het belang om juist in 
deze wijk het buurtbewoners 
zo makkelijk en vertrouwd 
mogelijk te maken, zodat hun 
stem ook gehoord wordt. We 
werden ook enthousiast van het 
idee: Wij kunnen daadwerkelijk 
meewerken, waardoor we 
het belang om te stemmen 
onderstrepen. Daarnaast 
kunnen we ons werk voor het 
voetlicht brengen. Er komen 
misschien bewoners binnen 
die willen weten wat hier 
gebeurt en wie weet kunnen 
we iets voor elkaar betekenen. 
Natuurlijk gaan wij niet over 
het aanbieden van de ruimte. 
Dus hebben de vraag bij de 
kerkelijke gemeente gelegd en 
ja, het mocht.

Aan de slag dus. Wat komt er bij kijken? Wat 
moeten we organiseren? Katinka informeerde bij 
de Bergsingelkerk die al vaker met dit bijltje gehakt 
heeft. Die ervaring kunnen wij goed gebruiken. De 
woensdagactiviteiten worden opgeschort. Dat is 
redelijk overzichtelijk. Voor sommige activiteiten 
proberen we een alternatief te bedenken.

Maar dan blijkt dat er van ons verwacht wordt dat 
er iemand ‘s nachts van 4 tot 7 uur in het gebouw 
aanwezig moet zijn om de stembus in ontvangst te 

nemen met de gevoelige documenten. En ‘s avonds 
worden de stemmen geteld en daarna opgehaald 
en moet iemand mogelijk tot laat wachten in het 
gebouw. Deze functie wordt portier genoemd. We 
splitsen deze felbegeerde tijdsblokken waardoor er 
twee vrouwen de klos zijn. Dan moeten de stemhokjes 
een week van te voren in ontvangst genomen en 
opgeslagen worden. Eén dag van tevoren moet de 
grote zaal klaargezet worden en de vouwwand open 
gedaan worden. De opstelling luistert nauw en moet 
voldoen aan de voorschriften van de gemeente. De 

leden van het stembureau 
moeten een goede stoel 
hebben. Gelukkig hoeven 
de strenge coronaregels niet 
toegepast te worden maar wel 
moeten de ramen open. We 
hebben afgesproken om onze 
folders en affiches goed in 
het zicht te hangen of leggen. 
We hebben gastvrouwen 
en -heren gevraagd om een 
paar uur aanwezig te zijn om 
mensen informatie te geven of 
welkom te heten. We verzorgen 
de thee en koffie voor de leden 
van het stembureau. Gelukkig 
zijn er genoeg vrijwilligers te 
vinden. Voor de volgende dag 
moet er een opruimploeg en 
extra schoonmaak komen om de 
activiteiten van de donderdag 
door te kunnen laten gaan. De 
stemhokjes moeten ingevouwen 
en weer opgeslagen worden tot het 
moment dat ze opgehaald worden. 

Wie is er aanwezig?

Is dit experiment geslaagd? Dat weten we nog niet. 
Onze rol als portier is letterlijk een deur opendoen 
voor de buurtbewoners en onze bezoekers: Kom maar 
stemmen of ga vooral stemmen en welkom in het 
gebouw. We zullen achteraf evalueren of onze tijd en 
nachtrust terecht opgeofferd is!

Arja Poot

EXPERIMENT

Stichting wijkpastoraat Rotterdam west
Trouw aan bewoners

COLUMN  
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UPDATE TENT OF NATIONS BETHLEHEM 

Een groep gemaskerde Palestijnen met knuppels is op vrijdag 28 
januari naar Tent of Nations gekomen waar ze de broers Daoud 
en Daher Nassar zwaar hebben mishandeld en ernstig gewond 
hebben achtergelaten. We hebben goede hoop dat Daoud en 
Daher volledig zullen herstellen, maar we maken ons ernstig 
zorgen over hun veiligheid en de toekomst van Tent of Nations.
Zie ook: https://volzin.nu/aanslag-op-palestijnse-tent-of-nations/

Daoud en Daher Nassar herstellen langzamerhand. 
Ze werken weer op de boerderij, maar emotioneel zal 
het herstel meer tijd vragen. Zorgen blijven er om hun 
veiligheid. Naast de spanningen en dreigingen vanuit 
het dorpje Nahalin blijft ook de juridische strijd met de 
Israëlische autoriteiten veel aandacht en energie vragen. 
Vrienden van Tent of Nations hebben onlangs een 
oproep gedaan voor Nederlandse aanwezigheid in Tent 
of Nations. Tent of Nations heeft altijd ingezet op de 
aanwezigheid van buitenlandse vrijwilligers om zo het 
risico op aanvallen en vernielingen te verminderen. Ze 
hebben daarom besloten om de komende maanden april, 
mei en juni in te zetten op Nederlandse aanwezigheid op 
het terrein van Tent of Nations. 
Meer informatie over vrijwilligerswerk voor Tent of 
Nations: 
https://www.tentofnations.nl/doe-mee.htm

Lydia Roosendaal

Wekelijks vraagt Sabeel in Jeruzalem aandacht voor de 
onderdrukte Palestijnen. Uit de Wave of Prayer van 8 
maart 2022:

** Er is een project gaande, ‘Afaq’ genaamd, dat betekent 
‘betekenis, horizon’ dat wordt gesponsord door het 
Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem en de universiteit 
van Bethlehem. Er wordt hulp geboden aan Palestijnse 
vrouwen en jongeren om een eigen business te starten. 
Tot nu toe zijn er honderd mensen mee aan de gang en 
zij maken deel uit van 13 parochies.

Gebed
Eeuwige wij zijn dankbaar dat er zoveel jonge Palestijnen 
bereikt zijn en die begeleid worden en aan wie technische 
adviezen worden gegeven. Wij bidden om een periode 
van herstel na alle moeilijkheden veroorzaakt door de 

lockdown.
Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

** Ra’ef Salaymeh werd op vrijdag 4 maart gedwongen 
om zijn eigen huis tot de grond toe af te breken. Zijn 
huis staat in de wijk Beit Hanina in het bezette gedeelte 
van Jeruzalem. De Israëlische gemeente beschuldigde 
hem zijn huis te hebben gebouwd zonder vergunning. 
De gemeente geeft bijna nooit vergunningen aan 
Palestijnen. Als de gemeente het huis had afgebroken 
dan had hem dat $ 35.000 gekost.

Gebed
Eeuwige, wij bidden dat de inhumane politiek van 
huizenafbraak, opgelegd aan Palestijnen, ophoudt. 
God, de ongerechtigheid van deze politiek is zelfs nog 
verschrikkelijker dan als de Palestijnen zien dat de 
illegale kolonisten duizenden huizen voor zichzelf 
bouwen!
Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

** De begrafenis van Ammar Abu Afifeh was op woensdag 
2 maart bij zijn huis in het vluchtelingenkamp, gelegen 
ten noorden van Hebron. De dag ervoor is Ammar 
doodgeschoten door Israëlische soldaten in het dorp 
Beit Fajjar, ten noorden van Hebron. Het leger heeft 
echter gedurende 24 uur geweigerd het lichaam vrij te 
geven. Honderden Palestijnen waren aanwezig om te 
protesteren tegen het doden van Ammar. Weeklagers 
die aanwezig waren op de begrafenis werden beschoten 
met rubberen kogels en men werd ook aangevallen met 
traangas dat verstikkend werkte.

Gebed
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Ammar nu zij 
rouwen om zijn gewelddadige dood door het Israëlische 
leger. Daarnaast is iedereen bedroefd vanwege het feit 
dat ze werden aangevallen tijdens de begrafenis. Wij 
bidden dat er een einde komt aan het excessieve geweld 
en de kogels die gebruikt worden tegen het Palestijnse 
volk.
Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

THE WAVE OF PRAYER 
Vanuit het oecumenisch centrum voor bevrij-
dingstheologie Sabeel in Jerusalem gaan de 
gebeden wereldwijd.



11

Op 25 april lezen we het verhaal over de vlucht van Jacob 
naar zijn oom Laban en zoomen we in op Jacobs droom 
van de ladder. We staan stil bij de zin ‘wis en waarachtig, 
de Eeuwige is op deze plaats en ik, ik wist het niet.’ 
(Genesis 28,16). Wat heeft deze zin ons te zeggen? We 
lezen verschillende verborgen betekenissen, zoals de 
joodse traditie ons aanreikt.

Op 9 mei lezen we het verhaal van de worsteling van 
Jakob aan de Jabbok.
Hoe ga je om met verandering? Soms is het een 
verwondering, soms een worsteling. Met behulp van het 
Bijbelverhaal van Jakob en afbeeldingen van kunstwerken 
kijken we hoe we zelf omgaan met verandering in ons 
leven. 

Die aartsvader Jacob is een boeiende figuur in de oude 
verhalen van Israël. Een veelzijdige man. 
We lezen zijn complete levensverhaal vanaf zijn geboorte 
tot aan zijn dood in het boek Genesis.
Zijn naam betekent zoiets als beetnemer, omdat hij bij 
de geboorte de hiel van zijn tweeling broer vasthield. Hij 
is zo gezegd een hielenlichter, een bedrieger. 
Toch  is het uitgerekend deze bedrieger die de stamvader 
is geworden van het volk Israël. Door God zelf uitgekozen 
en nooit afgewezen, ondanks de slimme spelletjes die hij 
af en toe speelde. Als God zo’n bedrieger zo’n belangrijke 
plek geeft in het verhaal dat hij met mensen schrijft, dan 
kunnen wij ons ook met alle worstelingen die bij het 
geloof en bij het leven horen, aanvaard weten door God.

‘Wis en waarachtig, de Eeuwige is op deze plaats en 
ik, ik wist het niet.’ 
Als Jacob op zijn vlucht zijn hoofd te ruste legt, droom hij 
van een ladder die uit de hemel op de aarde neerdaalt. 
Opmerkenswaard is dat er dan engelen niet van boven 
naar beneden, maar van beneden naar boven over de 

ladder gaan. Dat 
kan maar één 
ding betekenen: 
De Eeuwige 
God was al op 
deze plaats en 
dat heeft Jacob 
niet opgemerkt. 
Als God dan al 
in zijn leven 
aanwezig is, 
wat is het dan 
dat hij dat niet 
gemerkt heeft?
Als Jacob weer 
wakker wordt 
vervolgt hij 
anders zijn reis. 
Een reis waarop 
hij weet dat God 

met hem meegaat. Het geeft hem de moed en de hoop 
om verder te gaan op zijn levensreis. 

Worsteling aan de Jabbok 

Jacob worstelt in die nacht bij de Jabbok letterlijk. Met 
God, met een engel, met een grensganger, met zijn 
eigen schaduwkant, met een man, met iemand zegt 
het Hebreeuws. De verteller geeft zo de ruimte aan de 
lezer om deze iemand zelf in te vullen. In het verhaal 
in die nacht vraagt hij om een zegen als hij in gevecht 
is met die onbekende gestalte. Ik laat u niet gaan, tenzij 
u mij zegent. En gezegend wordt hij. Hij ontvangt zelfs 
een nieuwe naam. Niet langer heet hij Jacob, bedrieger, 
maar voortaan heet hij Israël, strijder met God, want 
zegt de strijder tegen hem: je hebt met God en mensen 
gestreden. Uit die strijd komt een mens nooit helemaal 
ongeschonden te voorschijn. Je loopt in het leven butsen 
en deuken op. En daar word je in positieve zin ook door 
gevormd. Jacob loopt voortaan mank na zijn worsteling, 
gezegend en wel.

Levensverhaal van Jacob
De verhalen van Jacob nemen meerdere hoofdstukken in 
beslag. Wij ontmoeten een veelzijdige persoonlijkheid. 
Jacob is een zoon die al op jonge leeftijd zijn moeder 
moet helpen en niets liever wil dan het goed doen bij 
haar. Hij wilde een lieve zoon zijn voor zijn moeder 
Rebecca. Hij is de broer van Ezau en zoekt in het gezin 
een eigen plek. Jacob heeft de zegen van zijn vader Izaäk 
ontvangen. Alsof niet Ezau, maar hij de eerstgeborene 
was. Dat doet hem op de vlucht slaan voor de wraak van 

VORMING EN TOERUSTING

TWEE AVONDEN MET JACOB ONDERWEG
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zijn broer. Hij vlucht naar zijn oom Laban. Op die reis is 
zijn eerste grenservaring: als hij slaapt krijgt hij de droom 
van de ladder. Na een leven bij zijn oom Laban, waarbij 
hij voor zijn bruid Rebecca hard moest werken, keert hij 
met haar en de kinderen terug naar zijn land. Als hij de 
grensrivier de Jabbok oversteekt, komt hij in gevecht met 
iemand. Als een veranderd en gezegend mens treedt hij 
zijn broer Ezau tegemoet. Zal zijn broer hem kussen of 
bijten? (Hebreeuwse vertaling van hetzelfde woord).
De ontmoeting betekent verzoening tussen twee broers.
Daarnaast is Jacob ook een vader van meerdere zonen 
en één dochter. En al die kinderen hebben een eigen 
verstandhouding met hun vader. Je zou over sommige 
zonen van Jacob wel meer willen weten, maar de 
bijbelverteller laten hen niet altijd aan het woord. Ja, 
over één zoon horen we het meest, over Jozef. Jozef met 
zijn veelkleurige, naadloze mantel. Jozef door zijn broers 
verkocht aan mensenhandelaren. Hij wordt in Egypte 
onderkoning. Aan het eind van de geschiedenissen van 
Jozef komt de oude vader Jacob toch weer op het toneel. 
Hij geeft Jozef en zijn broers uitgebreide instructies over 
wat er met hem na zijn overlijden moet gebeuren. Maar 
vooral geeft hij aan hen zijn zegen.(Genesis 49:1- 28). Zo 

gaat dat in de Bijbel. Het is voor Jacob de manier om het 
leven los te laten. Door een zegen te geven wil hij als het 
ware laten zien dat hij het goede van zijn leven door wil 
geven aan wie na hem komen.
In de zegen wordt iedere keer weer jouw naam verbonden 
met de Eeuwige God die zegt: Ik zal er zijn ook voor jou 
op jouw reis door het leven en in de zegen mag je je 
altijd gedragen weten door de liefde.
Door het water, de gang van het donker naar het 
licht, door de dood naar het leven, waarin jouw naam 
verbonden wordt met de naam van God. Met een nieuwe 
naam gaat Jacob verder. De nacht is hij doorgegaan, de 
morgen breekt aan, de zon komt op en gaat over hem 
schijnen. Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan. 
Zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
We kunnen het vertrouwen vinden dat het licht van 
God ook over ons opgaat. Dat we in Gods liefde en 
trouw geborgen zijn. Gij laat ons geen dag alleen horen 
we in lied 793. Dat het zo mag zijn. Niets kan liefde 
overwinnen. Dat ook wij ons op al onze wegen gedragen 
mogen weten door die liefde.

Lydia Roosendaal

DOCHTER VAN EEN DOMINEE

Hoe ouder ik word, hoe meer ik terugdenk aan vroeger, 
vooral bij het overlijden van mijn zus Trudi, die ongeveer 
anderhalf jaar ouder was dan ik.

Toen ik bijna 10 jaar oud was kwamen wij in Rotterdam te 
wonen, naast de Nieuwe Oosterkerk aan de Boezemsingel 
tussen Oostplein en de veemarkt. 
Trudi en ik gingen heel vaak op dinsdag samen naar de 
veemarkt. Vooral in de lente als er jonge dieren waren – 
geitjes, lammetjes en kalfjes. Het was een hele leuke tijd.

Wij woonden in een ‘glazen huis’; dat wil zeggen dat de 
hele buurt de kinderen van dominee Hindriks kende, 
dus als we iets hadden gedaan wat niet mocht wist 
mijn moeder dat heel snel en moesten wij op het matje 
komen. Dan kregen we straf, zoals boodschappen doen 
voor het hele gezin en dat betekende sjouwen, want we 
waren met zeven kinderen thuis en dan nog iemand 
(Nellie, ca. 25 jaar ouder dan wij) die meegekomen was 
uit Vlissingen en geestelijk wat achter liep. Zij hielp mijn 
moeder in het huishouden en leerde samen met Trudi 
en mij lezen en schrijven uit simpele boekjes.

Toen Trudi en ik ouder werden gingen we op de 
jeugdclubs van de kerk en daar leerde Trudi Wim Kip 
kennen en ik Johan Luijkenaar Francken – zoon van de 
organist Luijkenaar Francken van de Tidemanstraatkerk 
in Delfshaven. Wij werden verliefd op elkaar en hadden 
op een gegeven moment plannen om te verloven en te 
trouwen. Dat viel echter niet in goede aarde bij mijn 
moeder. Johan woonde al een tijdje alleen op een kamer 
en gedroeg zich nogal vrij. Hij was ook niet zo streng 
opgevoed als wij. Dat was bij ons thuis niet zo gewoon en 
daarom werd de verloving steeds uitgesteld.

Mijn moeder vond dat wij maar eens een tijdje uit elkaar 
moesten. Dus ... ik ging naar Parijs, als kindermeisje in 
een gezin met vier kinderen, zogenaamd om de taal te 
leren, maar wij wisten wel beter… Mijn moeder hoopte 
dat de verkering wel uit zou gaan. Je kon nooit weten…
Toen ik na een halfjaar weer terugkwam had ik goed 
Frans leren spreken en lezen. De verkering was nog aan 
en we zijn heel snel verloofd en in april van het jaar 
daarop getrouwd. We kregen drie kinderen, een zoon en 
twee dochters (Joost, Ineke en Ellen). De dochters hebben 
gezorgd voor drie kleinzoons. Ze wonen geen van allen 
in Rotterdam.
We woonden dichtbij de Bergsingelkerk en zijn daar lid 
van geworden. Zongen allebei graag in het kerkkoor en 
later in de cantorij.
Na 46 jaar huwelijk is Johan overleden. Ik ben verhuisd 
naar de Bergsingel en zing nog steeds in de cantorij.

Marian Luijkenaar Francken -  Hindriks



13

Mutaties
Overleden
12-01-2022
M.E. Wielaard-van Dam V dpl 28-08-1918 Hamakerstraat 77 3052 JA
13-01-2022
W.M. de Wolff V bel 06-10-1960 Sint-Agathastraat 49b 3037 SC
05-02-2022
M.M. Kruithof-Alblas V bel 24-11-1922 Achillesstraat 290 3054 RL
02-03-2022
J. Schuil-van Berkel V bel 10-11-1921 Meidoornsingel 181 3053 PB

Verhuisd
G. Hoekstra M bel  16-10-1941 van Schiekade 53d 3033 BC
W. Hoekstra-Gutter V bel  25-09-1944 naar Willem Molenbroekplein 36 3071 MK
W. Nelisse V inf  31-08-1938 van Weteringstraat 225 3061 PN
    naar Bernhardstraat 25 3281 BC
     Numansdorp
C. van Krimpen M bel 17-08-1939 van Rodenrijsestraat 93c 3037 NE
    naar Adriaen vdr Doeslaan 189 3054 EC
J.A. Fernandes Coelo Ramos M dpl 30-11-2002 van Kruipbrem 32 3068 TH
    naar Da Costastraat 119 3027 JE

Vertrokken
A.N. Roukens  V dpl 10-09-1994 Gordelweg 133b 3038 GC

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. 

BSK           BMV

07-11-21 Diaconie   38,00
 Kerk   18,00
14-11-21 Diaconie   19,00
 Kerk   21,00
21-11-21 Diaconie   31,50
 Kerk   33,00
28-11-21 Diaconie   16,00
 Kerk    12,00
05-12-21 Diaconie   36,00
 Kerk   47,50
12-12-21 Diaconie   20,50
 Kerk   15,00
19-12-21 Diaconie   20,00
 Kerk   11,50
25-12-21 Diaconie   19,00
 Kerk   12,00
02-01-22 Diaconie                                  geen opgave
 Kerk   18,00
09-01-22  Diaconie   16,00
 Kerk   19,00

16-01-22 Diaconie     6,00
 Kerk   14,00
23-01-22 Diaconie   11.50
  Kerk   12.50
30-01-22 Diaconie   40.50
 Kerk   37.00
 Project Afghanistan   81.05
06-02-22 Diaconie   49.00
 Kerk   12,00
13-02-22 Diaconie (Afghanistan)   31,50
 Kerk   12,50
20-02-22 Diaconie   28,00
 Kerk   23,35
27-02-22 Diaconie   14,00
 Kerk   16,00
 Project Afghanistan   43,00
 Koffiepot   23,00

VAN BERGSINGELKERK GEEN OPGAVE 
ONTVANGEN

Financiële verantwoording
VERANTwOORDING COLLECTEN BMVIER van november 2021 – februari 2022:

BSK           BMV

In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
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maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze 
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Dit zijn de antwoorden op de vorige puzzelvragen:
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?
Spreuken 27:10 / Ezechiël 16:44
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?
De Vaandeldrager
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?
Thomas Quartier / Almaline Leene
4.   Koningin Wilhelmina (1880-1962 ) was de enige dochter van koning Willem III en koningin Emma. Op 

welke leeftijd werd zij koningin van Nederland?
Op haar 18e

5.  Crypto: Bijbel die in een schuilkelder werd gebruikt (13 letters)
Geheimschrift
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?

Ketelbinkie
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?

GI Joe Hij kreeg in Londen de Dickin-medaille voor zijn heldendaad: GI Joe vloog twintig mijl met een briefje aan zijn 
poot om een bombardement te voorkomen. Hij kwam net op tijd aangevlogen bij een hoofdkwartier. Dus volgde er 
geen bombardement en zo redde hij honderden mensenlevens in het Italiaanse dorpje Calvi Risorta.
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?
Het achttiengebed wordt zo genoemd omdat het oorspronkelijk uit achttien gebeden of zegenspreuken bestond.
9.   Wat was Jozef aan het doen toen een engel hem zei Maria niet in de steek te laten? (6 letters).
Dromen
10.  ‘Zij die de macht zoeken zijn het minst geschikt om de macht uit te oefenen. ’Van wie is deze 

uitspraak?
Jan Terlouw
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?
De Vogel van God.

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1.  Op 2 februari vieren we de Opdracht van de Heer, ook wel Lichtmis genoemd. Wat vieren we dan en 

welke lekkernij wordt er dan gegeten?
2.  Hoe noemen we een diplomaat-vertegenwoordiger van de Heilige stoel? En wie is de stichter van de 

Salesianen?
3.  De Porceleyne fles is een aardewerkfabriek in Delft. In welk jaar is deze opgericht en wie was de 

oprichter?
4.  De Bijbel vertelt ons dat Jezus vier broers had. Wat zijn hun namen? (De Bijbel zegt ook dat Jezus 

zussen had maar zij worden niet bij naam genoemd. De Rooms-katholieke kerk heeft hier moeite 
mee omdat hun gedachtegang is dat Maria altijd maagd gebleven is).

5.  In de winter is het tweeënhalve maand lang pikdonker en ligt de temperatuur op ongeveer 20 
graden onder nul. In de kerk brandt 24 uur per dag licht. Vier uur vliegen vanuit Oslo en dan bereik 
je dit dorp. Wat is de naam?

6.  Over het beeldgebruik in Rooms-katholieke kerk is diep nagedacht: kan het of kan het niet? Toch 
heeft de kerk het best denkbare argument: Toen Christus op weg was naar Golgotha, depte een 
heilige het zweet van zijn gezicht. Op de doek die ze daarvoor gebruikte, bleef een afdruk achter van 
zijn Goddelijk gelaat. Wat is de naam van deze heilige?

7.  Hoe heet de schelp die vaak wordt gebruikt door bedevaartgangers die het bedevaartsoord Santiago 
de Compostella bezoeken, waar men vermoedt dat het graf van de Heilige Jacobus zich daar bevindt.

8.  Het schilderij hiernaast toont een boerengezelschap voor een herberg 
op het platteland. Het werk is van de Nederlandse kunstschilder 
Adriaen van Ostade uit 1673.Wat is de naam van dit koddige schilderij?

9.  A. Wat is de oorspronkelijke naam van het woord synode?
 B. Welke bekende politicus en mysticus schreef het boek Merkstenen?
10.  Welk treinstation is in de ‘stationsbelevingsmonitor 2021’ van de NS en 

ProRail uitgeroepen tot het fijnste station van Nederland en welk het 
slechtste?

Veel succes allemaal en heb je vragen of suggesties: bel 010-4653252 of mail 
bertvannamen70@gmail.com
Bert van Namen
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april - mei 2022 
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PREDIKANT
mw ds K.W. Broos
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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.

03 april – kleur: paars  5e zondag veertigdagentijd
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  mw C.E. Bakker
10 april – kleur: paars  Palmzondag
 BMVier  ds M.E. den Dulk
 BSK  ds A. Peper
14 april – kleur: wit  Witte donderdag
 BMVier   19.30 u ds K.W. Broos HA
 BSK        19.30 u dhr A van Endhoven HA
15 april – kleur: paars  Goede vrijdag
 BMVier    19.30 u dhr A van Endhoven
 BSK         19.30 u dhr J. Prij
16 april – kleur: wit  Stille zaterdag
 BMVier     19.30 u ds K.W. Broos
 BSK  geen dienst
17 april – kleur: wit  Pasen
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  mw L. Roosendaal
24 april – kleur: wit
 BMVier  ds H. IJzerman
 BSK  ds K.W. Broos
1 mei – kleur: wit
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  ds T. Verbeek
8 mei – kleur: wit
 BMVier  dhr A van Endhoven
 BSK  ds J.C. van der Linden
15 mei – kleur: wit  
 BMVier  ds H. IJzerman HA
 BSK  dhr J. Prij
22 mei -  kleur: wit
 BMVier  ds D.L.H. Lunenburg -  Moret
 BSK  ds P.H. de Vries HA
26 mei – kleur: wit  Hemelvaartsdag
 BMVier  geen dienst
 BSK          10.00 u mw L. Roosendaal
29 mei – kleur: wit
 BMVier  dhr J. Prij
 BSK  dhr A. van Endhoven

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 (SINT-MARIASTRAAT 142B)
27 maart 11.45 uur Jan Prij
03 april  11.30 uur nog onbekend
10 april 11.30 uur Katinka Broos HA
15 april 19.30 uur Katinka Broos Goede Vrijdag
17 april  11.30 uur Katinka Broos Pasen
24 april  11.30 uur Katinka Broos

Vieringen wijkpastoraat Rotterdam west in BMVier
15 april 15.00 uur Herman IJzerman Goede Vrijdag
20 mei 15.00 uur Anneke IJzerman
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