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LEVEN IN VERANDERING
Leven in verandering, wie kan er niet over mee praten. Het levenspad loopt vol bochten en om de hoek kijken
hoe het verder zal gaan, is vaak niet mogelijk. Het leven verrast, loopt anders dan gedacht. De verandering
in mijn leven leidde er toe dat ik in de Bergsingelkerk kwam te werken. Hoe gaat de Bergsingelkerk de
toekomst tegemoet? Ik neem u graag mee langs beelden van Giuseppe Penone. Zes van zijn beelden laten
zien hoe zijn kunstwerken ‘beeld’ kunnen zijn voor leven in
verandering en hoe daarin – voor mij – geloven voor nu en
voor de toekomst oplicht.
Bron die ons voedt
Een boom aan het water, is het beeld van psalm 1. De boom
staat voor de mens die op zoek is naar de essentie van het
leven, op zoek naar waar zhij voor staat, zich oriënterend op
de bron van het leven.
Een steen zit de natuurlijke groei in de weg, duwt de takken
een andere kant op en zet zo het veranderingsproces in gang.
Naar een andere kant verder groeien, wat zal dat ons brengen?
De boom staat nog steeds aan het water, de bron van leven.
Om in de taal van de bomen te spreken: met elkaar en anderen
staan we geworteld in de grond die ons draagt, ieder gevoed
door een bron van water. We voeden elkaar en mogen groeien
aan elkaar in de verwachting dat de Bergsingelkerk vrucht
draagt.
Onderweg naar een andere toekomst met oor en oog
Op weg naar de toekomst: Is er vertrouwen dat er een begaanbare
weg zal zijn?
Het oor als een schelp. Welke geluiden vangen we onderweg op?
Wie of wat hoor ik als ik deze nieuwe weg bewandel?
Hoe ziet de binnenkant van de boom eruit? Wat is het verborgen
goud dat al het leven in zich draagt? Zie je alles aan de buitenkant
wel goed of moet je nog een keer kijken, naar de binnenkant?
Het naar binnen gekeerde oog heeft weet van wat ten diepste
verborgen ligt in ieder mens. Wat weet ik van mijzelf en van de
ander?
Vervolg op pagina 2.
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt een nieuwe Mare, nummer drie alweer van dit jaar.
Na mooie paasdiensten meegemaakt te hebben kijken we alweer uit naar het Pinksterfeest.
In deze aflevering staat daarover een prachtig gedicht waardoor we ons daarop kunnen verheugen.
Mare is deze keer een vol nummer met veel bijdragen, waar we erg blij mee zijn. Er is van alles gebeurd
en alle stukjes zijn het lezen meer dan waard.
Over het paasontbijt, een nieuwe expositie, een feest voor Kees, over leven in verandering, aan het
denken gezet worden en heel veel foto’s.
En bestaat dat: Het zorgeloze kind? Lees daarover in uw eigen kerkblad.
Wij wensen u aangename uurtjes met het lezen van dit blad.
Corrie de Groot – Meijer
U kunt Mare in kleur op onze website bekijken: https://bergsingelkerk-bmvier.nl/

Tussen hemel en aarde
Soms gaat de groei van een boom noodgedwongen een andere kant op. Soms wordt de
boom omgekeerd, maar altijd ontspruit aan de wortel nieuw leven en … de boom staat nog
steeds aan stromend water, als een verbinding tussen hemel en aarde.
Het water stroomt altijd weer anders. De boom wordt gevoed: een bron uit de aarde of
regen uit de hemel. Het water is zelf voeding en staat in Bijbelse zin voor de Tora, de vijf
boeken van Mozes, die richting geeft aan het leven.
De ontdekking van een verborgen plek
Tussen hemel en aarde. Bomen groeien er niet tot in de
hemel, maar vormen wel een landingsplek voor vogels
van diverse pluimage. De ene boom is wat groter dan
de andere boom, nieuwe jonge boompjes en vooral ook
bomen met wolkjes: nieuwe plannen, nieuwe dromen
en ook het beeld van Gods nabijheid op deze verborgen
plek. Een verborgen plek is ook een spirituele plek.
De afgeknotte boom staat symbool voor wat stopt, beëindigd wordt, het verlies van wat je
dierbaar is. In het kunstwerk van Penone heeft de afgeknotte boom een nieuwe functie
gekregen en is tafel geworden. De tafel staat in de ruimte.
Wat stopte kan doorgaan op een andere manier.
Daarom is de tafel voor mij ook het beeld van
geloven van nu en van de toekomst, beeld ook van
vernieuwing.
Een tafel van samen.
Als we nadenken over de toekomst, dan doen zich altijd weer nieuwe kansen voor,
misschien anders dan gedacht.
De tafels in de Bergsingelkerk staan tussen de kerkzaal en de wereld buiten. Een gastvrije
ontmoetingsplek
waar koffie en thee geschonken wordt, een aanwaaiplek, een
Rotterdam, kerk Bergschelaan.
stilteplek, een plek om op verhaal te komen. Hier ontmoeten
Als al die oefening
mensen elkaar. Tafels waar mensen kunnen aanschuiven, de
al die liefde
tafel van samen, waar iets van Gods Koninkrijk kan oplichten.
die passie
Zo kwam Ian Merkoulov met zijn muziekinstrument op de rug
motivatie
even langs.
kunst
Hij liet een mooi gedicht achter in ons gastenboek.
energie
als dit al,
geen plek zou hebben
om gezien
gehoord
gevoeld te worden?
Waar moet het dan heen
dan dooft het innerlijk vuur
dan verzwakt de ‘spirit’, de geest, vreugde
van dit collectief.
Dank u Rotterdam
voor uw kerk Bergschelaan
want dit is een plek waar wij kunnen komen verbinden,
wanneer er geen plek meer is om heen te gaan.
Ian Merkoulov

Lydia Roosendaal, pastoraal werker

Inzamelen postzegels

dan s.v.p. ca 4 à 5 mm rondom zitten om te voorkomen
dat de zegel beschadigt. Beschadigde zegels hebben
geen waarde voor filatelisten! Het hele jaar kunt u de
zegels sparen en deponeren bij de landelijke diaconie.
Dus ook van de gewone post en kerstzegels.
Bij voorbaat dank!!
Aat Vlot

Nu de zomer nadert zullen velen van u weer post(kaarten)
ontvangen van familie en vrienden. Na verloop van
tijd gaat dit bij de oude kranten. Daarom vraag ik u de
postzegels eraf te halen en deze mee te nemen naar de
BSK of BMVier. Wanneer u ze uitknipt of -scheurt laat
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HET ZORGELOZE KIND?
Toen zijn broer een kind kreeg, schreef Leonardo da Vinci
(of was het Michelangelo?) hem: “Je zult nu levenslang nooit
meer zonder zorgen zijn.” Er zijn veel romantische liedjes
over kinderen. Maar kind-zijn is niet romantisch. Alleen je
geboorte al is een traumatiserende verdrijving uit het paradijs.
In de Bijbel hoort het kind dan ook tot de anawim – meestal
vertaald als “de armen.” Anawim zijn de meest kwetsbaren,
die de prijs betalen voor wat de mensen doen die hun
kwetsbaarheid overschreeuwen. De Bijbel denkt dan vooral
aan maatschappelijk onrecht (want dát is armoede!), oorlog,
geweld. De laatste tijd verschijnen er veel boeken waarin
mensen hun eigen leven beschrijven. Heel vaak gaat dat over
geweld (en erger) in de kindertijd of over ervaringen met de
echtscheiding van ouders. Kinderen mogen zorgeloos lijken,
maar de meeste dingen overkomen hen – ze zijn veel vaker
machteloos dan zorgeloos – al zie je dat niet steeds aan hen
af. Als ik zie, hoe mijn twee kleinkinderen in de stress zaten
vanwege de Cito-toets (en één nu weer om een vakkenpakket
dat hij nog helemaal niet kiezen kán, maar wel kiezen móet)
dan blijkt de zorgeloosheid van kinderen een romantische
mythe.

beschermen (al wordt een kind wel heel vaak ondergeschikt
gemaakt aan eigenbelang) maar het blijvend beschermen kan
niet. Kinderen groeien vanzelf onder je vleugels vandaan (en ze
daar willen houden is ook weer eigenbelang). Rutger Kopland
zag het gebeuren:
Vertrek van dochters
Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien
aan hun gezichten die langzaam veranderden
van die van kinderen in die van vrienden,
van die van vroeger in die van nu.
En gevoeld en geroken als ze me kusten.
Een huid en een haar die niet meer voor mij
waren bedoeld, niet zoals vroeger,
toen we nog tijd hadden.
Er was in ons huis een wereld van verlangen,
geluk, pijn en verdriet gegroeid, in hun
kamers waarin ze verzamelden wat ze mee
zouden nemen, hun herinneringen.

Geen wonder dat ouders die zien dat je kinderen niet “hebt”
met dat je “zorg hebt” voor je kinderen, proberen hen voor
nóg meer zorgen te behoeden dan al die kinderzorgen die ze
al hebben.
In de gedichtenbundel die burgemeester Aboutaleb uitgaf,
staat deze vertaling van een gedicht van Maggie Smith:

Nu ze weg zijn kijk ik uit hun ramen en zie
precies dat zelfde uitzicht, precies die
zelfde wereld van twintig jaar her,
toen ik hier kwam wonen.
Er komt een moment waarop kinderen hun eigen ervaringen
moeten gaan opdoen, maar ook hun eigen keuzen gaan maken,
hun eigen zorgen krijgen, hun eigen woede, hun eigen liefde,
hun eigen idealen. Realiseer je je als ouders (want je maakt je
vooral zorgen en dat is iets anders dan voor hen zorgen) dat
daarin een moment van hoop ligt voor de wereld? Willem
Elsschot schrijft over dat beschermen, maar daarna de wereld
in sturen, van je kinderen:

Stevige Basis
Het leven is kort, maar dat vertel ik mijn kinderen liever niet.
Het leven is kort en ik heb het mijne nog verder verkort
op duizend verrukkelijke, onverstandige manieren
die ik mijn kinderen maar niet vertel. De wereld is minstens
vijftig procent verschrikkelijk, en dat is nog een voorzichtige
schatting, maar dat vertel ik mijn kinderen liever niet.
Voor elke vogel is er een steen die naar een vogel wordt gegooid.
Voor elk kind dat geliefd is, een kind dat gebroken en afgedankt
naar de bodem van een meer is gezonken. Het leven is kort en de
wereld
minstens voor de helft verschrikkelijk en voor elke vriendelijke
onbekende, is er één die jou wil breken.
Maar dat vertel ik mijn kinderen liever niet. Ik probeer
ze de wereld te verkopen. Elke fatsoenlijke makelaar
blijft tijdens zijn rondje door een aftands krot maar kwaken
over een goede basis. Dit zou prachtig kunnen zijn,
toch? Je zou hier iets prachtigs van kunnen maken.

Samen zullen we door dik en dun gaan,
ik voorop.
En ieder krijgt zijn werk.
Terwijl ik de doornen kap kan hij de bloemen plukken.
Langs de baan zal ik hem onderrichten;
Dat hij veel doen moet van wat ik heb nagelaten
en veel nalaten van wat ik heb gedaan;
Dat hij de gevulde hand moet afstoten;
Dat hij niet bukken mag voor ’t geweld, juichen noch
rouwen op bevel van de machthebbers;
Dat hij moet opstappen met de verdrukte scharen om
vorsten en groten tot brij te vertrappen.
Ik zal met hem het lied van de bevrijding aanheffen………..
Want ik ben bereid afstand te doen van alles
in ruil voor de ademtocht van dat jonge leven,
voor die geur van die ontluikende roos.

Herman van Veen beseft hetzelfde, want het refrein van zijn
liedje Anne komt op datzelfde neer:
Anne de wereld is niet mooi
maar jij kan haar een beetje mooier kleuren
Anne je hebt nog heel wat voor de boeg
maak je geen zorgen daarvoor is het nog te vroeg
veel te vroeg...

Daar begint de echte pijn van ouders. Als we zeggen “Anne, de
wereld is niet mooi, maar jij kunt haar een beetje mooier maken…”
en inzien: “De wereld is misschien voor vijftig procent verschrikkelijk”
dan moet je erkennen, dat wij die wereld zo hebben gemaakt
en die nu aan de kinderen aanbieden, met alle bedreigingen

“Je zult levenslang niet meer zonder zorgen zijn…”Want je wilt je kind
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die erin zitten en tegelijk met de vraag om er wat beters van
te maken. “Terwijl ik de doornen kap kan hij de bloemen plukken.”
Is dat zo; hebben wij de doornen gekapt of die juist voor de
kinderen overgelaten? De levenswijsheid die je als (groot)
ouders misschien claimt is en blijft de wijsheid van een wereld
die niet mooi is. Het laatste wat wij kunnen zeggen, is dat we
de wijsheid in pacht hebben. Autoriteiten sneuvelen (Covidaanpak, toeslagenaffaire, Gronings gas), mensen die voorbeeld
waren vallen in ME TOO, ontmaskeringen, we kunnen de vrede
niet bewaren want we trappen steeds weer in dezelfde val. En
vooral ook: we hebben niet genoeg liefde voor onze kinderen
om hun leefmilieu en leefklimaat voor de toekomst veilig
te stellen (te duur, te veel moeite, “not in my backyard.” En
intussen kijken we vertederd naar een schattige baby zonder te
beseffen wat dat kind van ons vraagt). Is dat niet een zorg, die
we levenslang hebben zolang er kinderen zijn: wat zullen ze
later van ons denken?

Ik zie mijn kleinkinderen en besef, dat we samen voor dezelfde
vragen staan. NIEUWE vragen, niet die van mijn jeugd. Ook niet
die vragen, waar ik vele jaren in leerhuizen en preken mee bezig
was. Ja, wel dezelfde vragen, maar toch HELEMAAL ANDERS.
Door klimaatverandering en vervuiling, staat de toekomst
van de kinderen op het spel. De wereld zoals wij ouderen die
gemaakt hebben, kan hen geen toekomst en waarschijnlijk
op den duur ook geen leven meer bieden: hitte, droogte,
overstroming, voedseltekort. Het roer moet radicaal om en dat
vraagt van ONS anders denken, anders kijken, anders geloven
en anders handelen! Radicaal. Anders gaan onze kinderen en
zeker de kleinkinderen een onleefbare toekomst tegemoet. Wij
moeten ons letterlijk bekeren, omkeren, veranderen. Anders
omgaan met de wereld, reizen, eten, kleding, wonen. Wij leven
niet meer in precies die zelfde wereld van twintig (vijftig) jaar her.
En nu heb ik zomaar het gevoel, dat we daar niet aan willen. Dat
we misschien wel “ja” zeggen, maar toch gewoon doorgaan. Dat
is geen kwestie van gewoonte, onbegrip, onkunde – we weten
het best en kunnen nooit zeggen, dat we het niet geweten
hebben. Maar voel ik diep binnenin niet iets van (of veel!) verzet,
onwil? Gevoel dat onze kinderen van ons zijn en er voor ons
horen te zijn? Maar (klein)kinderen vragen om onze overgave
en inzet, om offers die wij brengen, jonge ouders en mensen
van tachtig. Vanwege onze kinderen kunnen we niet zeggen:
”Na ons de zondvloed.” Want dan zal het hún zondvloed zijn.

Kinderen dwingen ons tot enorme bescheidenheid. Kopland
ziet het in
Kleindochter I
Waar komen de grote mensen vandaan
en waarom hebben ze geen kinderen
Van die eeuwige vragen

Want ik ben bereid afstand te doen van alles
in ruil voor de ademtocht van dat jonge leven,
voor die geur van die ontluikende roos…….

Het gesprek is voorbij – ik had haar die eeuwige verhalen
verteld, maar die waren niet goed, zei ze
Ik zoek nog steeds naar een ander verhaal
dat goed is voor ons beiden

Mooie woorden; romantisch zelfs. Maar zijn ze ook waar?
Weten we wel dat liefde is: “Je zult nu levenslang nooit meer zonder
zorgen zijn.”

We waren gaan zitten en ik weet nog precies
hoe we daar ergens zaten – hoe dichtbij haar huid rook
hoe jong dat rook en hoe ver weg

Dick van Kampen

En dat ik precies dezelfde vragen
moest denken als zij

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
WE ZOEKEN KERKRENTMEESTERS
Volgens de Kerkorde behoren er in de kerkenraad twee
ouderling-kerkrentmeesters te zitten.

Het wordt langzamerhand zeer dringend, want zonder twee
ouderling-kerkrentmeesters kunnen de kerkenraad en het
college niet meer goed functioneren.

Tot begin vorig jaar was dat bij ons niet het geval. Er zijn toen
via de classis twee ouderling-kerkrentmeesters uit andere
kerken toegevoegd aan ons College van Kerkrentmeesters en zij
maken dus ook deel uit van de kerkenraad. De oorspronkelijke
bedoeling was voor één jaar, maar er is door de classis
verlenging toegestaan tot eind van dit jaar.

Als u denkt onze kerk hier van dienst te kunnen zijn òf
als u ons kunt wijzen op geschikte leden, òf eerst gewoon
wat meer informatie wilt, neemt u dan contact met mij op
(mspaans60@gmail.com), of met onze scriba, Geke Westera
(scriba@bergsingelkerk-bmvier.nl) of met de huidige, tijdelijk
voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Jan Luijendijk
(janluijendijk@gmail.com).

Dat betekent dat we nu al enige tijd op zoek zijn naar
twee mensen die lid willen worden van het College van
Kerkrentmeesters en die dan ook lid zijn van de kerkenraad.
Dus: ouderling-kerkrentmeesters.

Namens de kerkenraad, Maarten Spaans, wnd. voorzitter
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PINKSTERLIED
Van hemelhoog waait plots een wind
door ’t huis waar ieder zich bevindt.
In taal en teken komt de Geest,
Gods adem, op het Pinksterfeest.

Zij troost ons bij verdriet en pijn,
wil als een moeder voor ons zijn.
Zij helpt ons om weer op te staan
en geeft ons kracht om door te gaan.

Zoals na de oogst de eersteling
een teken is van nieuw begin
dat aan de dode grond ontspruit,
zo wijst de Geest ons nu vooruit.

Dat ons die moed doorstromen mag,
dat wij als op die pinksterdag,
bewogen door een warme gloed,
op weg gaan door de Geest gevoed.
Margryt Poortstra
Uit: Zangen van zoeken en zien

Zij spreekt een taal die wordt verstaan
en komt diep in de harten aan.
Haar woord is liefdevol, zo zacht
en vredig als een zomernacht.

TAAKGROEP INTERN

als een vrouw die goed gekleed ging. In haar vrije tijd
genoot ze van handwerken. Tot voor kort woonde zij met
haar man aan de Statenweg. Nadat haar man verleden
jaar zijn heup had gebroken, verbleef zij op het laatst
noodgedwongen in Laurens Woonzorglocatie Blijdorp.
Haar geest vertroebelde steeds meer. Haar man bleef
haar trouw bezoeken toen het weer kon. Zij hadden
een groot hart en dat was te merken aan de vele goede
bekenden die haar begeleiden naar het graf: familie,
vrienden, kennissen en klanten.
Het gemis is groot.
De afscheidsdienst was op 9 april en in aansluiting
daarop de begrafenis op begraafplaats Hofwijk.
Het oude vertrouwde geloof klonk in de geestelijke
muziek door. Het vertrouwen dat de hand van de Heer
zijn kinderen leidt op de levensweg en naar de overkant.
Op de kaart stond Psalm 23.
De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.
In dit geloofsvertrouwen namen haar man, familie en
verdere nabestaanden afscheid van haar en vertrouwden
zij haar toe aan de Eeuwige.
We denken aan haar man Arie en hun zoon en dochter
en bidden hen de troostende nabijheid van de Eeuwige
toe. Moge zij rusten in vrede.
Lydia Roosendaal, pastoraal werker

UIT DE GEMEENTE
In memoriam
Op 12 maart 2022 overleed mevrouw Wilhelmina (Wil)
Snijder – Spoelstra. Ze is 92 jaar geworden.
In onze kerk was zij vooral de vrouw van Jan Snijder,
predikant in de Amman. Domineesvrouw dus… Maar
Wil koos haar eigen weg, ook in onze kerk. Ze kwam
op het eerste gezicht wat gereserveerd over, maar
was zeer betrokken bij de mensen in de Ammanzaal/
Waalse school. Samen met Jan en later met een aantal
anderen, organiseerde zij de Amnesty-brieven, zoals ze
dat in Berkel en Rodenrijs ook had opgezet. Ze werkte bij
boekhandel Donner, wat haar op het lijf geschreven was.
Wil had namelijk een grote culturele belangstelling. Zo
was ze bij museum Boijmans Van Beuningen kind aan
huis. Toen na de Amman ook de locatie Waalse school
sloot, had ze wat moeite met de overgang naar de
Bergsingelkerk. Maar ook daar voelde ze zich uiteindelijk
thuis, vriendelijk en betrokken als ze was bij de mensen
om haar heen.
De laatste jaren, toen haar geheugen haar al behoorlijk
in de steek liet, wist ze de Bergsingelkerk elke zondag
feilloos te vinden. Al vroeg in de ochtend liep ze over de
Coolsingel, in haar gracieuze tred, naar de kerk.
Maar er kwam een tijd waarop het niet meer lukte om
zelfstandig te wonen. Ze verhuisde naar Weesp en haar
drie kinderen verzorgden haar liefdevol.
Op 19 maart hebben zij haar begraven op de
natuurbegraafplaats in Naarden. In de afscheidsdienst
in de openlucht stond psalm 139 centraal: “Ik heb mijn
handen om je heen gelegd en zal je in mijn armen
huiswaarts dragen”. En zo gebeurde het.
Katinka Broos

Op 8 april is overgegaan naar de andere kant van ons
bestaan Bert Kabel. Hij woonde, samen met Wil, in
de Paulus Potterstraat. Geboren op 16 augustus 1932 te
Rotterdam en overleden te Rotterdam.
Bert heeft vele namen: geboren als Lambertus Simon.
Hij werd veelal Bertus genoemd maar zijn Wil vond Bert
mooier. Zo kenden wij hem in de kerk ook: Bert.
En wéér moeten we afscheid nemen van zo’n bekend
gezicht in de Bergsingelkerk. Samen met Wil was hij
er regelmatig. Ze hadden een vaste plek in de kerk en
na de dienst aan de “lange koffietafel” was Bert vaak
de gangmaker. Altijd een vriendelijk woord, altijd een
praatje, een complimentje, vaak verpakt in droge humor,
die alleen uit zijn mond kon komen!

Op 4 april is overleden Huibrechje de Visser - van der
Windt in de leeftijd van 87 jaar.
Jarenlang had haar man een autogarage in het Oude
Westen. Mevrouw de Visser werkte mee in het bedrijf
en verzorgde de rekeningen. De klanten kenden haar
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Bert kwam uit een Rooms-Katholiek nest maar ging
met Wil mee naar de Gereformeerde kerk. Bert hield
van zingen dus… uit volle borst zong hij de psalmen en
gezangen mee.
Wil en Bert zijn een twee-eenheid geworden. Je kwam ze
altijd samen tegen, zomaar in de stad om boodschappen
te doen, een ommetje, als de deuren van de kerk in de
week open stonden even naar binnen.
De laatste maanden ging het niet goed. Van onderzoek
naar onderzoek, een opname in het ziekenhuis. Bert
hield de moed erin: hij zou natuurlijk nog thuis komen.
Maar hij ging steeds meer achteruit. Er volgde nog
een opname in een revalidatiecentrum, maar het was
duidelijk dat revalideren er niet meer in zat. Op 8 april
blies Bert daar de laatste adem uit.

In een overvolle aula op begraafplaats Crooswijk hebben
we afscheid van hem genomen. ”In het huis van mijn Vader
is plaats voor velen” hebben we gelezen. Dat geloofde Bert
met al het geloof dat hij in zich had. Zo stond hij ook
in het leven door zijn houding naar allerlei mensen
van verschillend pluimage en geloven. Zo heeft Bert die
bijbeltekst letterlijk handen en voeten gegeven.
Wil moet nu verder zonder haar maatje. De dochters van
Bert moeten hun vader missen, de kleinkinderen een
lieve opa.
Wij willen samen om Wil heen staan en laten we met
elkaar aan die “lange koffietafel” herinneringen blijven
ophalen aan Bert, die lieve, aardige, charmante man.
Want met elkaar praten over je gemis, dat helpt!
Aad van Endhoven

HUWELIJK

Was er meer dat jullie aantrok?
“Ja, de inhoud en de vorm van de kerkdiensten spreekt
ons aan. Het brede scala aan mensen die voorgaan en
vooral de ruimte die er is om te zoeken naar een eigen
interpretatie. Niet alles hoeft meer zo zeker te zijn, er
is plaats voor twijfel. En eerlijk is eerlijk…: het gebouw
speelt ook mee!”
Inmiddels zingt Arjen mee in de cantorij en is hij
bevestigd als diaken en wil zo een bijdrage leveren aan
een beter samenleven. Arjen denkt aan projecten die in
de stad gaande zijn.
En Klaas is de man van de publiciteit geworden. Werkt
mee in de redactie van de website en is daar direct
gebombardeerd tot eindredacteur. Voor allebei een
functie die past bij hun kwaliteiten en beroep.
Wie wordt er nou niet blij van twee mensen die
enthousiast mee willen doen?
Eén dezer dagen gaan ze met wat getuigen richting
Coolsingel en daar zal hun huwelijk gesloten worden.
Op donderdag 30 juni gaan ze met familie en vrienden
richting Bergsingelkerk om daar een zegen over hun
huwelijk te vragen. En Klaas en Arjen zouden het heel
fijn vinden dat wij als gemeente hun getuigen willen
zijn. Dus iedereen is welkom op donderdag 30 juni om
14.00 uur in de Bergsingelkerk.
Arjen en Klaas, we wensen jullie vrede en alle goeds voor
de dagen die nog komen en in de tijd die voor jullie ligt.
En weet dat we gewoon heel blij met en voor jullie zijn.
Daarom zullen we donderdag de 30e samen zingen:
“…Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog van kleuren
door de hemel zelf gesticht”.
Aad van Endhoven

Daar worden we gewoon blij van!!!!!
De één heet Arjen Oosterlee en de ander heet Klaas
Feijnenbuik. Ze wonen op de Kop van Zuid en kwamen
via wat omzwervingen in de Bergsingelkerk terecht,
net toen Corona haar eerste onbekende, vreemde
verschijnselen liet zien.
(Opvallend dat de Kop van Zuid een fantastische
broedplaats blijkt te zijn van hele waardevolle mensen,
die naar de Bergsingelkerk getrokken worden.)
Dit terzijde want verder met die twee:
Klaas en Arjen zijn blij met de ontdekking van de BSK
en de BSK is héél blij met deze twee alleraardigste,
sympathieke jonge mannen!
Elke zondag zijn ze er…. Binnenkomst meestal drie
minuten voor tien. Klaas de beleidsmedewerker en Arjen
de verpleegkundige.
Allebei geboren in een christelijk nest….: de verhalen
gehoord…, de psalmen gezongen, vragen aan de leer en
het dogma gesteld, uitgevlogen, op zoektocht gegaan en
ontdekt dat ze vragen mogen/moeten blijven stellen aan
geloven, kerk en samenleven.
Waarom de Bergsingelkerk (BSK)?
“Om de gastvrijheid die ons gelijk opviel! En tijdens de
Coronatijd zijn we gaan luisteren naar de diensten via de
kerkomroep. En op één of andere manier voelden we ons
verbonden. We zijn na de lockdown regelmatig gegaan
en gingen ons daar thuis voelen.”

JEANNET BIERMAN UITGEZONDEN NAAR CALI (COLOMBIA)
Jeannet Bierman, gemeentelid in BMVier, wordt door
Kerk in Aktie voor twee tot vier jaar uitgezonden
naar Colombia. Jeannet zal gaan werken als docente
praktische theologie aan de Fundación Universitaria
Bautista in Cali, een theologische universiteit waar
studenten uit acht uiteenlopende protestantse kerken

worden opgeleid tot predikant of kerkelijk werker.
Jeannet heeft in haar studietijd ook in Latijns-Amerika
gestudeerd en gewerkt. In de zeventiger jaren ontstond
daar de bevrijdingstheologie, een contextuele theologie,
die de ervaringen van arme, onderdrukte mensen
centraal stelde. Later ontstonden andere contextuele
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theologieën, bijvoorbeeld
feministische theologie
en zwarte theologie. Daar
leerde Jeannet hoezeer
het alledaagse geloof
te maken heeft met de
concrete strijd voor vrede
en gerechtigheid, een les
die ze, eenmaal terug in
Nederland, in haar hele
loopbaan handen en
voeten geprobeerd heeft
te geven.
Altijd was er het idee om
ooit weer te gaan werken
in Latijns-Amerika.
In 2019 werd Jeannet
aangenomen door Kerk
in Aktie voor de baan in
Cali, maar toen kwam
corona en werd het
onmogelijk om te reizen.
Bovendien was de campus
van de universiteit leeg; studenten keerden terug naar
hun woonplaatsen om online de colleges te volgen.
In december 2021 ging Jeannet een paar weken naar
Colombia om zelf te ervaren hoe het leven in Cali op dit
moment is en zij heeft toen de knoop doorgehakt dat ze
dit voorjaar de stap gaat maken.
Colombia is een land dat vijftig jaar burgeroorlog achter
de rug heeft. Pas vier jaar geleden is er een vredesakkoord
gesloten tussen de overheid, de FARC, paramilitairen,
grootgrondbezitters en nog meer strijdende partijen.

Maar het akkoord is wankel (o.a. omdat de overheid
zich niet aan het akkoord houdt). Door corona neemt
armoede toe en deze combinatie zorgt voor protesten
van de bevolking én doet het geweld weer toenemen.
In die situatie gaat Jeannet studenten vakken geven
als pastoraat, diaconaat, voorgaan in diensten,
gemeenteopbouw. Maar ze is zich er goed van bewust
dat de Nederlandse context van deze praktische
theologie heel anders is dan in Colombia. Hoe
bouw je geloofsgemeenschappen als de bevolking
getraumatiseerd is door jarenlange burgeroorlog?
Zoveel geweld en dood, strijdende partijen die dwars
door gezinnen heen liepen en de cultuur van zwijgen
die nog steeds voelbaar is….
Naast het werk op de universiteit is Jeannet ook van
plan, voor zover de veiligheid toestaat, projecten te
bezoeken. Projecten van Kerk in Aktie en stageplekken
van de studenten: buurtgroepen, vrouwengroepen,
vredesgroepen enz.
De komende jaren houden we jullie in Mare graag
op de hoogte van haar werk en haar ontdekkingen.
Kerken in Nederland, o.a. in Den Haag, Barendrecht
en Schoonebeek ondersteunen haar werk financieel.
Tegelijk kunnen we ook op een inhoudelijke manier
betrokken zijn, bijvoorbeeld door ons te bezinnen op wat
contextuele theologie voor ons betekent.
Jeannet heeft wel een voorstel: het lijkt haar mooi om
in verschillende groepen een bijbelverhaal te lezen. Hoe
lezen en interpreteren wij in Rotterdam een verhaal uit
de bijbel. Is dat anders dan in Schoonebeek en nog weer
anders dan bijbellezers in Colombia?
Lijkt mij een mooie uitdaging!
Katinka Broos

KEES VAN GOEVERDEN 25 JAAR ORGANIST IN BMVIER

Op 10 maart 2022 was er in BMVier een feestelijke middag, want Kees van Goeverden is al 25 jaar onze organist.

Wat was het fijn om eindelijk weer bij elkaar te mogen
zijn om dit met onze gemeente te vieren. We werden ont7

haald met heerlijke gebakjes en aan het eind genoten we
van een drankje en hapjes. Op een enkeling na waren we
er gewoon allemaal. Heel erg leuk dat er een broer van
Kees ook aanwezig was.
Kees vertelde over zijn aantreden als organist. Hij wilde
beslist maar voor de helft hier als organist aangesteld
worden, want het leek hem teveel naast zijn baan. Okay,
ik doe het wel tot er nog een ander is gevonden, maar
die ander kwam niet en dus bleef hij de vaste organist in
BMVier. Dit ging net zo met de leiding van de cantorij,
later de zanggroep. Een behoorlijke klus naast zijn werk.
En wij weten niet beter want Kees is er bijna altijd, al 25
jaar lang.
Zoals Katinka al zei, we hebben Kees nog nooit zoveel
achter elkaar horen praten, want hij vertelde van alles
over de muziek die hij voor ons speelde en over het orgel.

Het orgel heeft luiken en daar kun je harder en zachter
geluid door maken, dat werd ook gedemonstreerd. We
kregen uiteindelijk gewoon een fijn orgelconcert voorgeschoteld door de jubilaris!
Kees ontving een zilveren speldje en een oorkonde van
de Vereniging voor Kerkmeesterlijk Beheer in de Protestantse kerk in Nederland. Hij was er duidelijk trots op.
Ook was hij erg blij met het Rotterdamse Orgelboek,
waarin werk van Rotterdamse organisten staat dat zij gecomponeerd hebben.
Maar een jubilaris die niet toegezongen wordt, dat kan
niet. Daarom had Aad een prachtig lied gemaakt dat we
uit volle borst voor hem hebben gezongen. Wat een bijzondere middag!
Corrie de Groot

Een lied voor Kees van Goeverden
( melodie psalm 42) gedragen gezongen, hoeft niet mooi te
zijn, maar wel heel hard!!!
Wij staan samen hier te zingen
voor de jubilaris Kees.
Kunnen ons niet meer bedwingen,
hoe zijn ster hier stralend rees.
Kees aan ’t orgel steeds maar weer.
Af en toe een enk’le keer
geeft hij d’orgelpijp aan Maarten
spelend voor ons, ouwe taarten!!

Kees is niet de allerdikste
Kees is eerder superslank.
Toch kan Kees heel wat verstouwen:
taarten, slagroom, drop en drank.
Kees is onze orgelpijp:
slank en rank, de tijd is rijp
onze liefde te betuigen
en uit eerbied neer te buigen!!!

Zondags vroeg zie je hem rennen,
vliegen is een juister woord.
Mensen die hem beter kennen
zeggen dat dit bij hem hoort:
Lopend steeds van A naar B
met de bus of tram? Nee, nee.
Soepeltjes gaan Kees zijn benen
heel precies van kop tot tenen!!

Kees is na een werkzaam leven
nu ook met pensioen gegaan.
Daarom breekt er voor die kanjer
een verruk’lijk leven aan!
Daarom hoor nu lieve Kees
ja wij vragen…, smeken…,wees
vele jaren onze Keessie
maak van elke dienst een feessie!!!!

ORGELCONCERTEN

Bergsingelkerk, daar zit muziek in
04 juni: 		 Edwin Vooijs m.m.v. Sannie de Jongh, fluit
10 september:		 Iddo van der Giessen
01 oktober: 		 Edwin Vooijs
05 november: 		 Edwin Vooijs, m.m.v. Sterre Hond, vleugel
19 november:
20.15 uur		 Herdenkingsconcert m.m.v. Vocaal Ensemble Embrace en Cantorij BSK
Aanvang 16.00 uur, tenzij anders aangegeven
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COLUMN
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Trouw aan bewoners

GESLAAGD??
De vorige column ging over het experiment om het
gebouw BMVier beschikbaar te stellen als stembureau
voor de gemeenteraadsverkiezingen. De motivatie
was om een bijdrage te leveren om bewoners te
stimuleren hun stem te laten gelden in deze buurt.
Daarnaast konden bewoners kennis maken met het
gebouw en de activiteiten.
Is het experiment geslaagd? Het had wel wat voeten
in de aarde. Een week van te voren werden er spullen
gebracht zoals de stemhokjes. De activiteiten van de
woensdag moesten verschoven worden of afgezegd.
Op dinsdagmiddag zette een team met Jan van Diepen
en Monique van Donk de hokjes in elkaar en maakte

Zij verzorgden de koffie en thee, wezen mensen de
weg en gaven informatie aan wie daar om vroeg.
Tegelijk werd zo het gebouw in de gaten gehouden.
Het was niet erg druk, zoals overal in Rotterdam. Er
is ons één stem bekend die door toedoen van een
gastvrouw hier is uitgebracht. In de avond kwamen
Monique en Katinka om op te ruimen en te wachten
tot de stembussen weer opgehaald werden. Het
tellen verliep niet vlekkeloos, maar gelukkig konden
Katinka en Monique een handje helpen. Toen Katinka
‘s nachts naar huis fietste kwam zij een lotgenoot
tegen van de Bergsingelkerk die ook net bevrijd was
uit haar kerk/stembureau. Donderdagmorgen stonden

de opstelling in de zaal. Met behulp van videofilmpjes
werd de opstelling uitgelegd en toegelicht. De wand
werd geopend. In de nacht was ik aan de beurt. Vanaf
4 uur moest ik aanwezig zijn om de stembussen in
ontvangst te nemen. Na een ontbijt in de keuken
liep ik het gebouw door. Ik zag dat de toiletten niet
schoon genoeg waren. Met een emmer sop ging ik op
de knieën om de vloer te poetsen. En daar was het
moment dat ik me bedacht dat ik van het gebouw was
gaan houden.
Toen de medewerkers van het stembureau binnen
kwamen namen zij de regie over. Ze haalden de
spullen uit de stembussen en toverden de ruimte
om als officieel stembureau. Er wapperde een vlag
buiten zodat je kon zien dat je hier moest zijn. Op
een bord met zuignappen stond te lezen dat dit een
stembureau is. Het kon beginnen.
De hele dag waren er gastvrouwen en -heren aanwezig.

de schoonmakers de ruimte te soppen. De wand werd
gesloten en het oogde alsof er niets gebeurd was.
Wat heeft het ons opgeleverd? Een boeiende en
leerzame ervaring. In de teamvergadering liepen
de belevingen wat uiteen. De gedeelde conclusie is
toch wel dat we dit experiment niet zullen herhalen.
Te veel moeite, gedoe en te weinig opbrengst. We
blijven wel genieten van de ruimte in BMVier. Voor
de groepen van Jan, een thee- en koffieruimte of een
gespreksgroep. Voor de kinderen uit de buurt is het
de plek van spelen bij juffrouw Monique en voor de
moeders een belangrijke ontmoetingsruimte. Voor
sommige vrouwen van Rosa voelt het als een tweede
huis. In ieder geval een huis waar ze graag komen en
zijn. Dat is gedeelde beleving en conclusie.
Arja Poot
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PAASGROETEN VOOR DE BUURT
Ook dit jaar hebben wij weer plantjes bij de buren
gebracht om hen prettige Pasen te wensen. Wij deelden
er 72 uit. En altijd is men weer blij verrast. Lang niet
iedereen was thuis, maar dan zetten wij in de flat het
plantje gewoon voor de deur en later kregen we dan nog
leuke reacties.
Wij hadden de buren ook nog uitgenodigd voor de koffie
met een paaseitje en een paar mensen kwamen gezellig
bij ons zitten. Het was wel een beetje fris want voor
BMVier zit je in de schaduw.
Het was weer fijn om de buren te spreken en ook weer
nieuwe mensen te begroeten.
We hebben meteen aandacht gevraagd voor het feest op
11 juni waar in deze aflevering van Mare ook een stukje
over staat.
Namens de werkgroep Kerk en Buurt,
Corrie de Groot

PAASONTBIJT IN BMVIER OP ZONDAG 17 APRIL 2022
Op paasochtend was het om 8 uur al druk in BMVier om
de tafel te dekken en eieren te koken.
Om halfnegen zaten we met negentien mensen om de
grote tafel.
Jenta heette iedereen hartelijk welkom en las een gedicht
voor. De laatste regel was: “Zijn opstanding vieren wij
vandaag als een belofte voor een ieder.”
Na twee jaar waren we blij dat we weer samen om de
tafel zaten. We genoten van al het lekkers dat liefdevol
was klaar gemaakt en er waren leuke gesprekken.
Na het ontbijt mochten we een mooie Paasviering
beleven, prachtige liederen werden er gezongen en we
luisterden naar een troostvolle preek.
Dit was een goed begin van de Paasdagen.
Jenta Mannak

LEESCLUB IN BMVIER
Op maandag 25 april hebben we de tweede avond met de
Leesclub gehouden en het werd weer heel gezellig. We
hadden het boek ‘Het Zoutpad’ gelezen en er ontstond
een gesprek vol van pelgrimage. Het vergelijk met de
film over de wandeling naar Santiago werd gemaakt
en we vonden dat weggaan en echt dakloos zijn anders
voelde dan gaan wandelen om daarna terug te komen
naar het vertrouwde bestaan. Hieronder even een korte
samenvatting van het boek om een beetje een idee te
geven waar het gesprek over ging:

en ondanks alle moeilijkheden
die ze onderweg tegenkomen,
verandert hun tocht verder in
een bijzondere ontdekkingsreis.
Het Zoutpad is een inspirerend
verhaal over het omgaan met
verdriet, de helende kracht van
de natuur en de herontdekking van de ware betekenis
van het leven als je alles bent kwijtgeraakt.
Voor maandag 20 juni hebben we weer een nieuw boek
gekozen om te lezen. Dit keer was vooral de schrijfster
bekend in de leesgroep: Annejet van der Zijl. Het boek
Sonny Boy had de meerderheid al eens gelezen, dus het
werd: ‘Fortuna’s kinderen’ van deze schrijfster. Het is
een historische roman waarbij veel tijd is besteed aan
onderzoek. Het eerder uitgegeven Boekenweekgeschenk
‘Leon & Juliette’ is er in verwerkt. Een boek over mensen
die hun leven niet lieten begrenzen door risico's en hun
liefdes niet door huidskleur.

“Na het verlies van hun huis en het nieuws dat haar
man ernstig ziek is, besluit Raynor Winn het lange,
verweerde, oeroude South West Coast Path te gaan lopen.
De tocht verandert het leven van het stel. Met de moed
der wanhoop nemen ze een impulsief besluit: we gaan
het doen! Het is een tocht van duizend kilometer door
het oeroude, verweerde landschap langs de zuidkust
van Engeland. Met elke stap, door iedere ontmoeting,
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Iedereen (BSK en BMVier) is weer van harte welkom op
20 juni om 19:30 in Rotterdam West in BMVier. Wanneer
je wilt komen stuur dan als je wilt even een email naar

jpieke@hotmail.com. Op 29 augustus en 31 oktober
zullen we weer andere boeken lezen en nabespreken.
Gezellig, Justus Pieke

EEN BLIK IN

het proces van de totstandkoming van de icoon. Zo maakte ze
bijvoorbeeld gebruik van een traditionele vloeistof als eigeel. Na
vele uren precisiewerk door Jelly ontvingen we deze prachtige
icoon en werd hij ingewijd tijdens de Paasviering.

DE HEMEL
Als protestantse dominee ben ik van huis uit niet vertrouwd
met iconen. Iconen horen bij de Orthodoxe Kerken van het
Oosten. Denk aan kerken in Ethiopië, Syrië, Egypte, Rusland,
Oekraïne, Griekenland, Bulgarije enzovoort.

Een icoon symboliseert dat Christus aanwezig is. Het is een
soort venster naar de hemel. Alsof er een luikje open gaat en
je even een blik in de hemel kunt werpen. Een icoon is niet
alleen een afbeelding waar je naar kunt kijken, de richting is
ook omgekeerd. Een icoon kijkt ons aan, kijkt de wereld in. De
icoon nodigt jou uit om deel te zijn van de ontmoeting tussen
hemel en aarde die in de icoon verscholen ligt.

Toch ben ik blij dat ook de kerken in het Westen langzaam
maar zeker kennis hebben gemaakt met iconen. Als kind leerde
ik vooral met mijn hoofd geloven. Er was in de kerk weinig
te zien, te ruiken, te proeven of aan te raken. In de bijbelse
verhalen is dat anders. Er is van alles te zien en te beleven.
Denk o.a. aan brandende kaarsen, offers, liturgische kleding,
wierook, rituelen en aan de gouden engelen in de tabernakel
en de tempel. Al onze zintuigen worden aangesproken.

Daarom vind ik het prachtig dat de icoon van Christus
Pantocrator na de inwijding een plekje heeft gekregen in de
Bergsingelkerk. Elke viering van Goud op Zondag word ik
eraan herinnerd dat Christus ons ziet. Hij kijkt ons aan. We zijn
door hem geliefd en gekend.

Het was dan ook een feest voor Goud op Zondag toen we in de
Paasviering een icoon van Christus Pantocrator (Albeheerser)
overhandigd kregen. Jelly De Boer is icoonschilder en had
deze icoon voor ons geschilderd/geschreven. De icoon werd
overhandigd middels een wisseling van plek aan tafel.
Vervolgens vertelde Jelly gepassioneerd over de betekenis en

De Orthodoxe Kerken leren mij: probeer niet alles te begrijpen
met je hoofd, maar probeer ook met je hart aanwezig te zijn..
Bram Robbertsen, buurtpastor Goud van Noord
en pionier-predikant Goud op Zondag

PINKSTERORATORIUM “AANWEZIG”
IN PINKSTERDIENST BMVIER
Het oratorium bestaat uit een afwisseling van liederen,
bijbelteksten en gedichten. De muziek is van Chris van
Bruggen, Peter Rippen en Anneke Plieger- v.d. Heide en
is vrolijk en vaak vrij eenvoudig mee te zingen, zoals
enkele koorleden al ontdekten. De kerkgangers worden
uitgenodigd om bij enkele liederen mee te zingen. Dit
Pinksteroratorium wordt uitgevoerd tijdens de dienst
van het woord, het midden van de kerkdienst. Vooraf en
achteraf is de kerkdienst ‘gewoon’ met bekende liederen
en gebeden en de zegen. Ik mag voorgaan in deze
Pinksterdienst en verheug mij erop om dit met elkaar te
beleven en ons hierdoor te laten inspireren. Iedereen is
van harte welkom!

De kerkdienst op Eerste Pinksterdag in BMVier wordt
dit jaar opgeluisterd met bijzonder mooie muziek.
Een gedeelte uit het Pinksteroratorium “Aanwezig” zal
gezongen worden door een gelegenheidskoor o.l.v. Kees
van Goeverden.
Dit oratorium is ontstaan in de Pepergasthuiskerk
in Groningen. De poëtische teksten zijn van Marijke
de Bruijne en zijn heel toegankelijk en hedendaags.
Zingenderwijs wordt hierin eerst verteld, wie de Heilige
Geest eigenlijk is en dat zij al bestond vanaf de schepping.
Daarna wordt het Pinksterverhaal van toen bezongen in
al haar aspecten: wind, taal, wolk, vuur, oogst, en ook
de Oudtestamentische wortels ervan. In het derde deel
wordt bezongen waar en hoe wij tegenwoordig Gods
Geest kunnen herkennen in ons leven en in de stad om
ons heen: in de zeven gaven van de Geest, in de natuur,
in mensen om ons heen, in nieuw elan.

Het oratorium eindigt met een aanstekelijke climax:
“Wie door de Geest is aangeraakt,
begint opnieuw te leven,
en geeft dit door, een lopend vuur,
een lichtend spoor trekt door de wereld.
Zet de mens in vuur en vlam, verenigt tot gemeenschap,
een lange optocht door de tijd,
op weg en werkend aan een rijk,
van volmaakte vreugde”.

“De Geest van God, Zij roept ons op, zorgvuldig te bewaren,
dat ingeschapen evenwicht, waardoor het leven mogelijk is,
van mens, milieu en aarde.
De Geest van God woont in de stad, in stilte bij de mensen,
en tussen snelweg en cement, in hoogbouw, buitenwijk en flat,
troost Zij met hulp en kennis”.

ds. Marjolein den Dulk
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DE TIDEMANSTRAAT 100 JAAR
Op zaterdag 11 juni vieren we een groot feest. De
Tidemanstraat is 100 jaar!
Samen met de vaste groep bewoners uit de Tidemanstraat
helpen wij als Kerk en Buurtgroep met het organiseren
van die dag. De Tidemanstraat is in onze gemeente een
bekende plek.
Het feest vindt plaats van 13-17 uur. Iedereen is van harte
welkom!
We
gaan
van
alles doen. Hier
alvast een paar
activiteiten; wie
weet krijgen jullie
er zin in:
We
vragen
iedereen die dat
wil om lekker
eten te maken.
Wij
zorgen
voor
drinken
en taart. Met de
kinderen
doen
we oudhollandse spelletjes en zij mogen schilderen.

Er is muziek en we
krijgen dansles. Wie
weet vinden jullie
het leuk om je te
verkleden in kleding
uit de beginperiode
van de Tidemanstraat.
We
hebben
die
attributen bij ons die
dag. Er is aandacht
voor de geschiedenis
van de buurt. Op
een bericht in de
Oud Rotterdammer waarin de vraag werd gesteld of er
mensen zijn die bijzondere verhalen kunnen vertellen
uit die begintijd, kwamen erg leuke reacties. Misschien
zijn er onder jullie die daar ook nog herinneringen aan
hebben en iets willen vertellen.
Stuur dat dan naar Corrie de Groot cpkdegroot@gmail.
com
We verzamelen alle bijdragen en iedereen kan deze lezen
en er ook nog meer bij vertellen.
Corrie de Groot

TAAKGROEP EXTERN
SCHRIJFGROEP
WERELDWINKEL

AMNESTY

INTERNATIONAL

AMNESTY-ZONDAG
Bij het overlijden van Wil Snijder-Spoelstra, realiseerde ik
mij dat herinneringen aan mensen langzaam verdwijnen.
De geschiedenis van onze gemeente is levend, maar mensen
gaan en mensen komen, en veel verhalen beklijven niet.
Veel mensen in onze kerk zullen Wil nooit ontmoet hebben,
terwijl zij toch jaren een belangrijke plaats innam in onze
gemeente.
Dat geldt natuurlijk voor veel meer mensen in de loop van de
geschiedenis. Maar soms overvalt je/mij dat een beetje… Wil
heeft, samen met haar man, dominee Jan Snijder, de Amnestyzondag ingevoerd. Jarenlang las zij in de Ammanzaal op de
derde zondag van de maand, later samen met Kees Pouwer,
het verhaal van een politieke gevangene voor en zorgde
ervoor dat er een brief met handtekeningen ging naar een
ambassade of regeringshoofd. Dat was voor haar een van
de wezenlijke uitingen van haar geloof, strijden voor recht,
vrede en rechtvaardigheid.
Jan en Wil vroegen Elizabeth Witvliet, die zij nog kenden uit
Amnesty-werkgroepen in Berkel/Bergschenhoek, hetzelfde te
doen in de Bergsingelkerk. Ook daar ontstond een groepje
lezers. Nog steeds doen wij dat, zowel in de Bergsingelkerk als
in BMVier. Vlak voor de uitvaart van Wil hoorde ik dat Frank
van de Giessen zou stoppen met de brieven van Amnesty in de
Bergsingelkerk. Hij was degene die als laatste deze erfenis van
Jan en Wil voortzette.
In de verbondenheid met de geloofsgemeenschap door de
tijden heen en het herinneren aan al die mooie inspirerende
mensen die daar een plek in hebben gehad, kan het niet anders
dan dat er zich snel weer iemand meldt, ter gedachtenis aan
haar….dacht ik bij het graf van Wil.
Ik ben dan ook blij en gelukkig dat Arjen Oosterlee en Klaas
Feijnenbuik deze traditie willen voortzetten. Twee jonge
mensen die Wil nooit gekend hebben.

&

Het zal inmiddels wel niemand zijn ontgaan: er is een eind
gekomen aan de activiteiten van Wereldwinkel en Amnesty
in de BSK. De oproep van ds. Ruben Schep tijdens de laatste
gemeentevergadering heeft geen resultaat gehad. Jammer,
maar aan alles komt nu eenmaal vroeg of laat een einde. Als
dergelijke activiteiten niet gedragen worden door de gemeente
kun je er ook maar beter mee stoppen, liever dan de schone
schijn in stand te houden.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken allen te
bedanken, die bereid waren een eerlijke prijs te betalen voor
producten gemaakt door mensen die met veel minder moeten
rondkomen dan wij, en/of die bereid waren hun handtekening
te zetten onder een oproep tot gerechtigheid. Ik ben zelf blij
en dankbaar dat ik dit prachtige werk zo lang heb mogen
doen. Voor degenen die willen doorgaan met het kopen van
wereldwinkelproducten verwijs ik naar de wereldwinkels in
BMVier en de Laurenskerk, naar de wereldwinkel in de Groene
Passage en natuurlijk naar de supermarkten, die een beperkt
aantal Fairtrade artikelen aanbieden, zij het lang niet in zo’n
grote verscheidenheid als tot voor kort in onze eigen kerk kon
worden aangetroffen.
Wat betreft Amnesty: BMVier en Laurenskerk gaan door met
de gebruikelijke handtekeningenacties en verder kunt u op
de website van Amnesty talrijke mogelijkheden tot het voeren
van individuele acties aantreffen. God zegene u allen in uw
missionaire activiteiten.
F.B. van de Giessen
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Maar zij zou trots op hen geweest zijn, omdat geloven niet los
staat van het aankaarten van onrecht in deze wereld. Arjen en

Klaas zoeken nog één of twee mensen uit de Bergsingelkerk
die dit samen met hen willen voortzetten.
Katinka Broos

GEZELLIGHEID IN DE VOORZAAL
Wat een leuke en gezellige presentatie /expositie
van de schilderijen van beeldend kunstenaar Marga
Cooiman -van Muijden was het in de voorzaal van de
Bergsingelkerk op zaterdagmiddag 26 maart jl. We
kregen, als we daarom vroegen, een goede uitleg over de
door haar gemaakte schilderijen.
Zelfs onze eigen Bert was min of meer als model gebruikt
in één van haar schilderijen, met de vleugel en het
orgel op de
achtergrond.
Ook
het
meisjesmodel
van één van de
s c h i l d e r ij e n
was
even
in
persoon
aanwezig en

toonde zich vol trots
voor het schilderij.
Dus de voorzaal
toont weer heel wat
aantrekkelijker.
Ik denk, gezien de
stemming bij de
presentatie,
dat
iedereen het goed
naar de zin had en dat we een dergelijke middag meer
zouden moeten houden.
Dat zou naar mijn mening de stemming na zo'n lange
Coronaperiode best ten goede komen.
Na bijvoorbeeld een orgelconcert heeft iedereen het ook
goed naar haar/zijn zin.
Dus misschien iets om over na te denken.
Chris Maliepaard

ACTIE VOOR SCHOOL IN PAKISTAN
Al enige jaren ben ik betrokken bij de christenen in
Pakistan. Zij leven vaak in armoede en ook in angst
vanwege hun geloof. En toch zijn er mensen die door
blijven gaan; ik noemde reeds ds. Ezekiel.
Zijn werk wordt gezegend, want op de christelijke
school zitten nu honderd leerlingen, ongelooflijk!
Hij hoopt dat er geld binnenkomt zodat ze o.a. een
bijbel kunnen krijgen. Dit was mijn oproep, misschien
een ongebruikelijke, maar wel voor een goed doel.

Voorganger Sulaman Manzoor, een heel gelovig man,
preekt elke zondag, beheert de zondagschool en geeft de
kinderen bijbelles.
Tenslotte hoop ik, dat onze kerk ook dit jaar weer de
drie kinderen steunt van de christelijke school. Marian
Luijkenaar Francken is daarmee begonnen en vorig
jaar de diaconie. Mogen de kinderen ook dit jaar op u
rekenen? Namens de christenen hartelijk dank!
Marian van Hengel

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES maart – april 2022 ; Geen opgave

Mutaties
Ingekomen
In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels
J.M.
Helderman
V dpl met10-01-1991
Bijlwerffstraat
42a
VH met
onleesbaar
gemaakt. In verband
privacy zijn deze
regels onleesbaar
gemaakt. In3039
verband
A.
Vossen		
M
inf
20-02-1989
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar geL.R.F. Vossen		
M gnl
04-06-2021
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
Verhuisd
N.
van der
Spek
V bel
11-09-1930 gemaakt.
van Gordelweg
52b met privacy zijn
3037
AE regels
verband
met
privacy zijn deze
regels onleesbaar
In verband
deze
				
naar
Alverstraat
141
3192
TN
Hoogvliet-Rt
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 geVertrokken
maakt.
In verband met privacy
deze regels onleesbaar
verband met
privacy
J.
Beumer		
M dplzijn 02-03-1970
Abrahamgemaakt.
KuyperlaanIn
92b
3038
PN zijn
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.
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P U Z Z E L PA G I N A

Dit zijn de antwoorden op de vorige puzzelvragen:
1. O
 p 2 februari vieren we de Opdracht van de Heer, ook wel Lichtmis genoemd. Wat vieren we dan en
welke lekkernij wordt er dan gegeten?
Presentatie van de Heer in de tempel. Pannenkoeken.
2.	Hoe noemen we een diplomaat-vertegenwoordiger van de Heilige stoel? En wie is de stichter van de
Salesianen?
Nuntius – De heilige Giovanni don Bosco
3.	De Porceleyne fles is een aardewerkfabriek in Delft. In welk jaar is deze opgericht en wie was de
oprichter?
In 1653 - David Anthonisz v.d. Pieth
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).
Jozef, Simon, Jacobus en Judas. Over zussen van Jezus bestaat geen duidelijkheid
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?
Het dorp Longyearbyen
6.	Over het beeldgebruik in de 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?
De heilige Veronica
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.
De Sint Jakobsschelp
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?
De violist
9. A. Wat is de oorspronkelijke naam van het woord synode?
B. Welke bekende politicus en mysticus schreef het boek Merkstenen?
A: Sunodos (betekent Samen op weg)
B: Dag Hammarskjöld
10.	Welk treinstation is in de ‘stationsbelevingsmonitor 2021’ van de NS en
ProRail uitgeroepen tot het fijnste station van Nederland en welk het
slechtste?
Het fijnste: Overveen. Het slechtste: Rotterdam-Zuid
Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:
1. Welke stad speelt een belangrijke rol in de vertellingen Van Duizend-en-één-nacht?
2.	Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic zijn tennissers die al jaren lang tegen een gele
tennisbal slaan. Maar waar wordt een tennisbal van gemaakt?
3. In welk boek van Annie M.G. Schmidt komt de kok Tos voor?
4. Wat is het belangrijkste vervoermiddel in China?
5.	De combinatie popcorn en films is al decennia een gouden duo. Maar waar komt popcorn vandaan?
En waarom gaat het zo goed samen met film?
6. Hoe heet het religieus geschrift uit 1500 v.Chr. dat de basis vormt van het hindoeïsme?
7. Hoe noemen we de plaats waar geconsacreerde hosties worden bewaard?
8.	Van alle 20.000 insecten die er in Nederland bestaan zijn er vijf uitgekozen om insect van het jaar
te worden: het zandbakje, de waterschorpioen, de kikkerbillenbijter, het grootschrijvertje en de
veenmol. Welk insect is gekozen?
9. Hoe heette de priester van de tempel van Silo waar de ark werd bewaard?
10. Hoe noemt men iemand die zowel een Indiaanse als een Kaukasische voorouder heeft?
11. Wie is de patroonheilige van journalisten?



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

mei – juli 2022
26 mei – kleur: wit		
Hemelvaartsdag
BMVier		
geen dienst
BSK
10.00 u
mw L. Roosendaal
29 mei – kleur: wit
BMVier		
dhr J. Prij
BSK		
ds K.W. Broos
doopdienst
05 juni – kleur: rood		
Pinksteren
BMVier		
ds M.E. den Dulk
BSK
11.00 u
mw L. Roosendaal viering met Goud op zondag
			
dhr A. Robbertsen
12 juni– kleur: groen
BMVier		
ds L. Grosheide
BSK		
mw C.E. Bakker
19 juni – kleur: groen
BMVier		
ds W. Verkuyl
BSK		
dhr A. van Endhoven
26 juni – kleur: groen
BMVier		
dhr J. Prij
BSK		
ds M.E. den Dulk
03 juli – kleur: groen
BMVier		
dhr A. van Endhoven
BSK		
dhr. C Elshout
10 juli – kleur: groen
BMVier		
ds K.W. Broos
BSK		
ds L. Miedema
17 juli – kleur: groen
BMVier		
ds H. IJzerman
HA
BSK		
ds M. Boogaard
HA
24 juli – kleur: groen
BMVier		
ds T. Verbeek
BSK		
ds K.W. Broos
viering met Prinsekerk
31 juli – kleur: groen
BMVier		
ds L. Grosheide
Prinsekerk		
dhr A. van Endhoven
BSK gesloten
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 homepagina van onze website.

Vieringen Buurtkerk Oude Westen
22 mei
29 mei
05 juni
12 juni
19 juni
26 juni
03 juli
10 juli
17 juli
24 juli
Daarna nog onbekend

11.30 uur
11.45 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.45 uur
11.45 uur
11.30 uur

(Sint-Mariastraat 142b)
Katinka Broos			
Katinka Broos			
Katinka Broos
Pinksteren
Katinka Broos
Kerk aan de Schie
Akke Gerritsen
Jan Prij		
Bart Starreveld
Katinka Broos
HA
Herman IJzerman
Akke Gerritsen

Vieringen wijkpastoraat Rotterdam West in BMVier
17 juni
15 juli
19 augustus

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

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Els Schenk
Herman IJzerman
Katinka Broos

KERKGEBOUWEN
Bergsingelkerk
Bergsingel 150
3037 GM Rotterdam
tel. 010 - 465 70 19

KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150
3037 GM Rotterdam
tel. 010 - 466 03 78
e-mail: gereformeerdekerkte
rotterdam@kpnmail.nl

BMVier
Burgemeester Meineszstraat 4
3022 XE Rotterdam
tel. 010 - 476 78 45

REDACTIE:
Corrie de Groot, eindredactie
Marijke Enzlin
Marian Luijkenaar Francken
Jaap Huijer
adres Redactie:
Heemraadssingel 255a
3023 CE Rotterdam
Tel. 06-11 48 57 97
KOPIJ INLEVEREN
VOLGEND NUMMER
uiterlijk op:

zondag 03 juli 2022
per e-mail:

mare@bergsingelkerkbmvier.nl
OVERZICHT INLEVEREN
KOPIJ MARE IN 2022
nr inleveren uitkomen
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

Het Kerkelijk Bureau is
geopend op maandag van
14.30 tot 16.00 uur.

COLOFON
WEBSITE: www.bergsingelkerk-bmvier.nl
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Christelijke toewijding
in uitvaarten

OVERLIJDEN MELDEN

010 418 23 33

Dag en nacht bereikbaar

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET
Rouwcentrum De Meidoorn
Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Overschie
Rotterdam-Overschie

Rouwcentrum Hess
Capelle aan den IJssel

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID
Een waardevolle uitvaart, een dierbare
herinnering. Met respect voor tradities en
de mogelijkheden van vandaag.

010 – 447 99 00 | vanderspekuitvaart.nl

Afscheidshuis Hess
Rotterdam-Ommoord

