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FANFARE OF FUGA 
Het slotgedicht uit de bundel Het Moment van 
Wislawa Szymborska heet Lijst. Een paar strofen 
ervan:

Ik heb een lijst van vragen opgesteld
Waarop ik het antwoord niet zal weten,
Of omdat het er te vroeg voor is
Of omdat ik het niet kan bevatten.

Die lijst van vragen is lang, roert
Belangrijke en onbelangrijke kwesties aan,
En omdat ik u niet wil vervelen
Doe ik er maar een paar uit de doeken:

Wat was werkelijk
En wat hoogstens schijn
Op dit schouwtoneel
Van en onder de sterren
Waar behoudens een toegangskaartje
Ook een uitgangskaartje is vereist;

Waarover zal de krant
Van morgen schrijven;

Wanneer houden de oorlogen op
En wat komt ervoor in de plaats;

Waar is de plaats van de vrije wil,
Die het klaarspeelt er tegelijk
Te zijn en niet te zijn;

Hoe zit het met tientallen mensen – 
Hebben we elkaar werkelijk gekend;

Waarom hield ik slechte dingen
Voor goede
En wat heb ik nodig
Om me niet meer te vergissen?

Bepaalde vragen noteerde ik
Net voor ik in slaap viel.
Toen ik wakker werd
Kon ik ze niet meer lezen.

Soms heb ik het vermoeden
Dat het in feite geheimschrift is.
Maar ook dat is een vraag
Die me ooit zal verlaten.

VAN DE REDACTIE 

Voor u ligt de ‘vakantie-Mare’.
We gaan op reis naar Schiedam, niet ver, maar we reizen door naar Palestina en Colombia. Maken we 

een pelgrimstocht naar Panama of blijven we uiteindelijk toch thuis?
Daar genieten we nog na van een geweldig straatfeest en een zevenentwintigjarig jubileum met heel 

veel vrouwen.
Waar je erg blij van wordt is de kennismaking met twee nieuwe ambtsdragers. En een bijzonder 

verhaal over transitie geeft je een hoopvolle blik op de toekomst.
We gaan weer een nieuw boek met elkaar lezen en verder in dit nummer een belangrijke kwestie: wat 

weten we eigenlijk zeker en is dat noodzakelijk?
Lees over dit alles in een reis door deze Mare waarbij de realiteit waarin wij leven zichtbaar wordt 

door de aandacht voor asielzoekers en een gedicht waarin ons ruimte gevraagd wordt voor wie moet 
schuilen. Het zet ons met beide benen op de grond.

Even relaxen? Maak de puzzel van Bert!
Fijne vakantie, namens de redactie,

Corrie de Groot – Meijer

Vervolg op pagina 2

U kunt Mare in kleur op onze website bekijken: https://bergsingelkerk-bmvier.nl/
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Overal word ik omringd door zekerheden. Zoveel mensen weten 
allemaal precies hoe het is. En meestal weten we allemaal iets 
anders zeker. Zekerheden botsen, wringen, wrikken. Leiden tot 
verdeeldheid, vervreemding, geweld, oorlog. Zekerheden die je 
wéét. Maar vooral zekerheden die je gelóóft.

Over zekerheden die je weét, zou je  moeten kunnen 
discussiëren. Elke wetenschappelijke zekerheid is tegelijkertijd 
een vraagstelling; iedere ontdekking in de wetenschap wordt 
direct weer bevraagd. De betrouwbaarheid van de wetenschap 
is niet, dat alles wat ze zegt een harde waarheid is, maar dat 
alles altijd betwijfeld en bevraagd kan worden. Wetenschap 
is een nooit eindigende zoektocht, een expeditie. Alle denken 
is dat. Elke zekerheid kan alleen maar het begin zijn van een 
volgende vraag. Dat is iets anders dan zeggen dat we alles nu 
beter doen en weten dan vroeger. Ook het vooruitgangsgeloof 
is intussen onder vraagtekens begraven. Vooruitgang is tragiek 
gebleken, nu we er de aarde mee blijken te (kunnen) vernietigen 
– dat was de grote conclusie al na de Eerste (!) Wereldoorlog. De 
echte keus is niet tussen ‘conservatief’ en ‘progressief’ omdat 
we daar heel verschillende dingen mee kunnen bedoelen. De 
keus is tussen leven uit zekerheden of uit vraagtekens.

Toch kunnen we elkaar de tent uitvechten om onze zekerheden 
en verworvenheden te verdedigen. Als het om zekerheden gaat, 
is er van relativeren, laat staan van humor, niets meer over. In 
de politiek zie ik de taal en de manieren steeds harder worden 
– partijen lijken er niet meer te zijn om een bijdrage te leveren 
in het debat en zo samen verder te komen. Ze zijn er kennelijk 
om hun absolute zekerheid te verdedigen en deinzen niet 
meer terug voor verdachtmaking, verdraaiing, fanatisme en 
leugens. Bij te veel zekerheden verdwijnt de democratie, die 
in wezen berust op vragen stellen en zo de discussie verder 
helpen. Als iedereen alleen maar zekerheden heeft, marcheren 
we vaandelzwaaiend achter de fanfare.

De meest ontvankelijke gelovigen hebben altijd vanuit de vráág 
geleefd en niet vanuit het antwoord. Augustinus schrijft:
‘Onwetendheid getuigt van meer Godsverering dan ingebeelde 
kennis.’
Zijn grootse geschrift, de Belijdenissen, schrijft hij niet als een 
verklaring, maar als een gebed: alles wat hij te vertellen heeft 
staat in de vragende wijs. Is dat niet het wezen van het gebed: 
leven in de vragende wijs?

Dit leven in de vragende wijs is de kern van wat we “mystiek” 
noemen. Zo dicht Johannes van het Kruis(1542-1591):

Ik drong binnen, waar ik niet wist,
en bevond me in een niet-weten,
alle weten overstijgend.
Ik wist niet waarlangs ik inging,
maar toen ik zag dat ik daar was,
zonder dat ik wist waar ergens,
kreeg ik zicht op grote dingen;
toch uit ik niet wat ik zag;
want ik bleef in een niet-weten,
alle weten overstijgend.

Wie daartoe geraakt – ja waarlijk –
houdt zichzelf niet meer in handen;
wat tot dan hij heeft geweten
komt hem voor als zeer onedel;
en zo machtig groeit zijn kennis,
dat hij blijft in een niet-weten,
alle weten overstijgend.

Gelukkig ontsnappen velen aan de valkuil van de zekerheden. 
De meesten werden tot ketter verklaard en uitgestoten door een 
kerk die geen vraagtekens duldde (weer dat geweld!). Anderen 
kregen meer ruimte. Mensen als Ruusbroeck, Hadewijch, 
Eckhart gaan er - zoals Johannes van het Kruis - van uit, dat 
God niet te kennen is, maar een mysterie blijft. Hun theologie 
is vaak de negatieve theologie, waarin je zegt wie of wat God 
NIET is of wat God ALLEBEI TEGELIJK (licht en donker, etc.) is. 
Gebrek aan zekerheid en kennis is geen gebrek aan vertrouwen 
– integendeel: alleen vanuit vertrouwen en overgave kunnen 
we met vragen en onzekerheid leven. En alleen vanuit vragen 
en onzekerheid kan er vrede en liefde zijn in plaats van geweld. 
Alleen wie vraagt en dwaalt leeft echt.

Rutger Kopland ervaart deze manier van leven en geloven in 
de fuga’s van J.S. Bach. Zijn cyclus Die Kunst der Fuge begint zo:

Zo dwalen gedachten, dwalen ze zich herhalend
Als beken door bergwei, altijd een beetje anders,

Altijd een beetje hetzelfde, allemaal naar iets
Verlangend, een ergens, elders, een herinnering

Zoekend daar naartoe. En hun verlangen is niets
Dan de kracht van water, hun herinnering niets

Dan oevers; ergens, elders zijn ze de zee.

Behalve een prachtige verwoording hoe je de fuga’s van Bach kunt 
horen, is het voor mij ook een schitterende omschrijving van 
ontvankelijk leven en geloven. Herinnering – oude zekerheden 
– ze zijn als oevers die stroom van voortgaan in goede banen 
leidt, verlangend naar nieuwe zekerheidsmomenten die nooit 
méér kunnen zijn dan voorlopig. Soms, zegt Kopland ergens, 
vallen verlangen en herinnering even samen in een subliem 
moment – dat is de zee, onbeperkt door oevers van herinnering, 
van oude zekerheid en oude pijn. Dat kun je mystiek noemen. 
Kopland noemt het ‘Leichtigkeit’; ‘lichtvoetigheid.’ En wie zou 
daar anders de grote voorganger in zijn dan toch weer J.S. Bach 
(nu Witteman weg is op zondagavond moet ik Bach toch een 
beetje promoten). Maar dan nu geen fuga, maar een koraal. (ja, 
ik heb dit al eens geciteerd, denk ik: stokpaardje….):

Volgens zijn tijdgenoten was Johann Sebastian Bach
een virtuoos organist - hij speelde met
een onnavolgbare ‘Leichtigkeit'

lichthandigheid zou je het kunnen noemen, maar dan zo
licht dat het was alsof het geen handen waren die speelden

ik vermoed dat ik wel weet hoe het klonk
alsof ik hoor hoe hij het zelf is die daar boven
in deze kerk in die kleine machinekamer muziek zit te maken
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Het was geen makkelijk jaar in de kerkenraad. Gelukkig 
konden we, via onze classispredikant, ds. Van Meijeren, een 
beroep doen op ds. Ruben Schep uit Capelle a/d IJssel, die een 
tijdlang de voorzittersrol op zich heeft genomen. Zijn terugblik 
op die periode vindt u hieronder.
Inmiddels zijn we in rustiger vaarwater. Er is begonnen, samen 
met een aantal gemeenteleden, met het voorbereiden van een 
nieuw beleidsplan. Daar zult u de komende maanden geregeld 
over geïnformeerd en bij betrokken worden.
En er zijn drie nieuwe ambtsdragers bij gekomen. Twee 
diakenen: Javed Paul en Arjen Oosterlee. En een ouderling: 
Tineke de Lege-de Kievit. 
Wel hebben we nog dringend behoefte aan twee ouderling-
kerkrentmeesters.  De oproep vorige keer in Mare heeft helaas 
nog niemand opgeleverd. De twee kerkrentmeesters die door 
de classis aan onze kerk tijdelijk zijn toegewezen zijn bereid 
nieuwelingen grondig in te werken. Dus: aarzel niet en meld 
u aan.
In het nieuwe seizoen gaat de kerkenraad op donderdagavond 
vergaderen. De datum van de eerste vergadering staat nog niet 
vast, maar dat leest u tegen die tijd wel in de zondagsbrieven.
Maarten Spaans

Afscheid
Onlangs is er een einde gekomen aan het tijdelijk 
voorzitterschap dat ik mocht vervullen voor de kerkenraad 
van uw gemeente. Bij aanvang was de kerkenraad vastgelopen 
in enkele moeilijke kwesties en waren de onderlinge 
verhoudingen verstoord geraakt. Hierover hebben we met u 

gesproken op het gemeenteberaad van maart. We deelden toen 
de moeite hiervan, maar spraken ook met u over de toekomst. 
In twee kwesties heeft de kerkenraad helderheid gevonden: 
in het verwijderen van de banken in de Bergsingelkerk heeft 
de kerkenraad niet verwijtbaar gehandeld en voor de wijze 
waarop de stichting Bergsingelsociëteit vorm wilde geven aan 
het contact tussen kerk en buurt bleek geen draagvlak bij de 
kerkenraad.  
Mede vanwege die helderheid is er in de kerkenraad veel 
veranderd. Er zijn drie leden bijgekomen, maar ook is er de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan verder in gang zetten 
van een beleidsplan, het vormen van een communicatiegroep, 
verder onderhoud van de Bergsingelkerk en de contacten met 
andere kerken en gemeenten worden geïntensiveerd. Ook zal er 
verder worden gezocht naar hoe contact tussen Bergsingelkerk 
en buurt wel verder kan groeien. 
Aangezien mijn opdracht was mee te helpen aan het herstellen 
van orde en rust, is deze opdracht ten einde gekomen en heb 
ik dus onlangs afscheid genomen van de kerkenraad, die me 
warm hebben bedankt.
Voor mij was het leerzaam om tijdelijk deel te mogen nemen 
aan de kring van uw gemeente, waarin zoveel mensen met hart 
en ziel en in de hardheid die een stad soms heeft, een veilige 
plek bieden aan elkaar en alle mensen die de Heer op ons pad 
brengt. Waarin de zoektocht naar hoe dat in de toekomst door 
kan blijven gaan soms enorm moeilijk is, maar ook steeds weer 
verder gaat. 
Gods zegen gewenst,

Ds. Ruben Schep

DE KERKENRAAD BIJEEN

je hoort het eeuwenoude mechaniek, het gekreun
van scharnieren, het geklepper van toetsen
het gekraak van de vloer, het zuchten van wind
hoe er van lucht muziek wordt gemaakt

en er een koraal langzaam door de ruimte zweeft
als een onzichtbare gewichtloze vogel
Leichtigkeit

Dick van Kampen

Interview met Tineke de Lege-de Kievit:

Wil je iets over je zelf vertellen?
Tineke de Lege - de Kievit is mijn naam. Ik ben een meisje van 
West (Tidemankerk!), maar woon nu op de Wilhelminapier. 
Ik ben een gepensioneerd lerares Duits, die de laatste van 
mijn vijfendertig onderwijsjaren bij het Albeda College op de 
handelsafdeling werkte. Daar werk ik nu nog als vrijwilliger. 
Ik ben getrouwd met Krijn en heb drie kinderen en vijf 
kleinkinderen.
Wat was je overweging om ja te zeggen?
Niets meer dan dat ik graag wat wil doen voor de club waar ik 
mij thuis voel.
Je wordt ouderling. Welke werkzaamheden doe je graag 
in jouw ambt?
Dat weet ik nog niet; enerzijds doe ik wat men van mij vraagt, 

anderzijds wat de hand vindt te doen.
Wat inspireert jou? 
De offervaardigheid van geld, tijd en energie die voorgaande 
geslachten opbrachten om hun kerk vorm te geven.
Als ik toekomst zeg, wat zeg jij dan?
Nieuwe vormen van kerk zijn, nieuwe inzichten, nieuwe 
flexibiliteit, nieuwe slagkracht, gecombineerd met oude trouw, 
oude saamhorigheid, oude veerkracht.
Wil je iets tegen de gemeente zeggen?
Ik ben blij dat jullie bestaan; blij dat ik bij dit "zooitje ongeregeld" 
van zoekers, zeker-wetenden, twijfelaars, vastberadenen en 
onzekeren mag horen.

Interview met Arjen Oosterlee:

Wil je iets over je zelf vertellen?

NIEUWE AMBTSDRAGERS STELLEN ZICH VOOR
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Elke eerste zondag van de maand ontvangt u de oproep via 
de zondagsbrief om te waken bij het Detentiecentrum op 
Zestienhoven. Het is een ingetogen moment om aandacht 
te vragen voor de ingeslotenen en het herdenken van de 
slachtoffers (doden), die het niet gelukt is op een veilige 
manier een land te bereiken.
Je ervaart op de wake de spanning van het Nederlandse en 
ook Europese beleid hoe om te gaan met asielzoekers. De 
wakes worden er al jaren gehouden om aandacht voor het 
onmenselijke beleid om mensen vast te zetten, die geen 
strafbare feiten hebben gepleegd. We beroven mensen van 
hun vrijheid en van hun perspectief op een menselijke 
behandeling, waardoor zij ook nog eens psychische schade 
oplopen. Mensen kunnen er lang worden vastgehouden, 
soms wel zes maanden en dat nog weer in een eventuele 
herhaling. Op de afgelopen wake hield een persoon van de 
Bezoekgroep Asielzoeker Rotterdam (BAR) een verhaal over 
de stateloze medemens:

“Ik ken Tohwid sinds ik hem in 2012 ontmoette tijdens 
zijn periode in het Detentiecentrum. Vele jaren volgden, 
gelukkig met goede begeleiding van o.a. het Rotterdams 
Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS), waardoor hij 
het geluk had een dak boven zijn hoofd te krijgen. 
Tohwid probeerde altijd optimistisch te blijven over zijn 
mogelijkheden om een verblijfsvergunning te krijgen en 

bouwde heel wat netwerken op.
Hij ontmoette zijn grote liefde, een vrouw uit Afghanistan 
en samen kregen zij in 2020 een zoon. Ondertussen bleven 
herhaalde verzoeken om verblijfspapieren doorgaan. 
Een paar weken geleden vertelde hij mij, dat de procedures 
nu toch echt een einde hadden bereikt. Al zijn hoop werd 
de grond ingeslagen. 
Tohwid is stateloos, wat betekent: nationaliteit onbekend. 
En hij is bij lange na niet de enige.
Enkele tienduizenden mensen in Nederland leven in Limbo 
(toestand van vergetelheid, in afzondering), zonder recht 
of uitzicht op een toekomst. Zij zijn onzichtbaar, knopen 
de eindjes aan elkaar in kwetsbaarheid en zijn vatbaar voor 
uitbuiting. En wie onzichtbaar is bestaat niet.
Misschien is het jullie opgevallen, dat er de laatste tijd 
regelmatig over deze groep mensen geschreven wordt. En 
dat is belangrijk, want met het regelmatig benoemen van 
dit probleem gaat er hopelijk een keer wat veranderen. Met 
name de groep mensen waarvan bewezen is dat zij niet 
uitzetbaar zijn, zoals o.a. Tohwid, zouden in aanmerking 
moeten komen voor perspectief op een verblijfsvergunning. 
Duitsland bijvoorbeeld geeft niet-uitzetbaren een 
gedoogstatus, zodat ze kunnen werken.
Er is een groot tekort aan arbeidskrachten. Hoe schrijnend 
is het dan, dat er zóveel mensen moeten toezien hoe er uit 
andere landen mensen gehaald worden om hier te werken. 

Zoals de meeste medeleden inmiddels weten ben ik Arjen 
Oosterlee en ben ik als deze Mare uitkomt in de Bergsingelkerk 
getrouwd met mijn man Klaas Feijnenbuik. Wij wonen sinds 
2018 aan de Laan op Zuid in Rotterdam. Het leuke is dat rondom 
ons nog wat leden wonen van de Bergsingelkerk. Kerkelijk 
voelen wij ons helemaal thuis in de Bergsingelkerk, waar we 
heel blij mee zijn. Daarnaast voelen wij ons ook opgenomen in 
de gemeente, wat misschien nog wel belangrijker is!
In mijn werkzame leven werk ik als verpleegkundige bij 
Stichting Humanitas op een afdeling waar mensen kortdurend 
zorg kunnen krijgen en veelal maatschappelijke problemen 
hebben. Na de zomer start ik met de bachelor Theologie aan de 
Vrije Universiteit (PThU).
Wat was je overweging om ja te zeggen?
Na meerdere gesprekken met medeleden uit de kerk en mensen 
uit de kerkenraad zoals Maarten en Geke heb ik besloten 
om onderdeel te willen worden van de kerkenraad. Met als 
voornaamste reden om te zoeken naar wegen om zichtbaar 
te zijn als kerk in de stad voor zoveel mogelijk mensen. Om 
een welkome plek te zijn waar mensen even op adem kunnen 
komen en kunnen zoeken naar wat het leven zin geeft. 
Je wordt diaken. Welke werkzaamheden doe je graag in 
jouw ambt?
Diaken-zijn sluit aan op wat ik hierboven zei, een kerk die 
zichtbaar is voor zoveel mogelijk mensen in de stad en juist 
ook voor de mensen die (dreigen) buiten de boot te vallen. 
Bijvoorbeeld sociaal economisch gezien kwetsbaar zijn, 
ongedocumenteerd zijn of gewoon behoefte hebben aan een 
luisterend oor. 
Met mijn collega-diakenen gaan we de al bestaande projecten 
voortzetten en binnenkort bespreken hoe we het komende 

seizoen gaan inrichten. 
Gaat dus vervolgd 
worden!
Wat inspireert jou?
Het geeft mij energie 
en inspiratie om mij 
in te zetten voor de 
mensen die geen 
helper hebben, zowel 
in mijn werk als in 
mijn vrije tijd. Ook 
kan ik wel een wat 
activistische inslag 
hebben, juist voor 
de mensen die geen 
rechten hebben of 
niet in die goede 
wereld leven waar wij het vaak over hebben in de kerk. De 
tekst ‘Overwin het kwade door het goede’ geeft mij dan ook 
inspiratie. Deze tekst hangt ook groot in de Pauluskerk, een 
diaconale organisatie die ik een warm hart toedraag. 
Als ik toekomst zeg, wat zeg jij dan?
Ik zou zeggen, laten we doorgaan met waar we mee bezig zijn. 
Onze kerken zijn veel open en zijn voor veel mensen een plek 
om naar muziek te luisteren, gehoord te worden en rust te 
vinden. We zijn een mooie groep mensen met allemaal onze 
kwaliteiten die we goed in kunnen zetten voor onze kerken. 
Laten we onze ogen gericht houden op de stad en wat daarin 
speelt en wegen zoeken om aan te sluiten op dat wat er speelt.

Het interview met diaken Javed Paul kunt u in de volgende Mare lezen.

HOE OM TE GAAN MET ASIELZOEKERS
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De Gereformeerde kerk te Rotterdam heeft, los van 
incidentele meevallers over 2021, een negatief resultaat 
behaald van ruim € 78.000. Dit is helaas conform de trend 
van de afgelopen jaren. Dit betekent dat we de structurele 
lasten voor het pastoraat en de gebouwen niet kunnen 
betalen met structurele inkomsten uit de vaste vrijwillige 
bijdragen (VVB), collecten en huurinkomsten.

Gelukkig heeft de kerk de afgelopen jaren incidentele 
meevallers door legaten en koerswinsten waardoor het 
vermogen van de kerk toegenomen is en we er financieel 
nog redelijk voor staan.

De belangrijkste inkomstenbron voor de kerk betreft de 
vaste vrijwillige bijdrage. Onderstaande tabel geeft een 
samenvatting van de bijdragen

•  De VVB-opbrengst lag in 2021 18% lager dan in 2020. Dit 
wordt bijna geheel veroorzaakt door een kleiner aantal 
personen die een bijdrage geven. In 2020 waren dit nog 
137 personen.

•  Daarnaast laten de cijfers zien dat onze gemeente 
kwetsbaar is omdat een relatief kleine groep leden een 
fors deel van de bijdragen voor zijn rekening neemt. 15 
leden zijn verantwoordelijk voor 43% van de inkomsten.

Nu is iedere bijdrage van groot of klein nodig om nu en 
in de toekomst onze basis kosten te kunnen betalen. 
Een redelijke bijdrage van alle leden kan onze financiële 
status verbeteren. We hopen dan ook dat in 2022 de VVB-
inkomsten weer hoger komen te liggen dan in 2021. Doet u 
mee om dit te realiseren?

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Antoni Mets (administrateur)

Email: kerkrentmeestersgkr@kpnmail.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

JAARREKENING 2021

Een treurige zaak. 
Ik citeer de woorden uit Trouw: ‘De krapte op de 
arbeidsmarkt is hét moment voor een pragmatischer 
illegalenbeleid’. Wat zou het mooi zijn als het er een keer 
van komt.”

De wakes worden georganiseerd door Welkom Onthaal, 
een samenwerkingsverband van Samen010, het ROS, de 
Pauluskerk en BAR.

De Bezoekgroep doet mee aan de kerkdiensten in het 
detentiecentrum en bezoekt ingeslotenen.

Graag zie ik u/jou eens om dit bijzondere moment mee te 
maken.
De volgende wake is op zondag 7 augustus om 16.00 uur.

Henk Willemse

bedrag aantal opbrengst gemiddelde
0 -100 24 1.168 49
101 - 250 29 5.213 180
251 -500 27 10.031 372
501 - 1.000 18 12.985 721
1001 + 15 22.290 1.486
totaal 113 51.688

Op 16 mei jl. gingen we op pad naar Tent of Nations, een 
boerderij op de West Bank, eigendom van de Palestijnse 
familie Nassar, waar de Israëli’s hun zinnen op hebben 
gezet. Meta Floor, bestuurslid en grote motor van de 
Nederlandse tak van Tent of Nations, had de oproep gedaan 
te komen waken en werken op de boerderij.

We kregen een heleboel goede wensen mee o.a. van jullie. 
Er waren ook zorgen over onze veiligheid. We hebben 
ons niet onveilig of bedreigd gevoeld, omdat men zich 
tegenover buitenlanders tolerant opstelt. Helaas is het voor 
Daoud Nassar en zijn familie niet veilig.

De reis naar de boerderij verliep voorspoedig. Toen we in de 
volle bus vanuit Jeruzalem vertrokken naar Tent of Nations via 
Bethlehem moesten wij bij controle slechts onze paspoorten 
te laten zien. Palestijnen echter moeten zich verantwoorden 
tegenover de twee flink bewapende Israëlische soldaten als 
ze hun eigen gebied binnengaan (de West Bank). Weet u dat 

daar inmiddels 
ook Israëlische 
vlaggen hangen 
langs de wegen 
en dat de 
Palestijnse vlag 
er verboden is?

Het laatste stuk vanaf het kruispunt bij Neve Daniel moesten 
we lopen en over een barricade klimmen, opgeworpen door 
de Israëli’s om het de familie Nassar moeilijker te maken 
hun boerderij te bereiken. De familie moet nu omrijden als 
ze er met vervoer willen komen.
Neve Daniel is een illegale Israëlische nederzetting op de 
West Bank (Palestijns gebied) met een flinke muur, die 
dient als afscheiding en bescherming. Alle nederzettingen 
op de West Bank zijn door de Verenigde Naties illegaal 
verklaard, maar daar wordt niet op gehandhaafd.

TENT OF NATIONS 



6

Meta verwelkomde ons. Met Aurelie, een Franse 
vrijwilligster, deelden we een ondergrondse woning: ‘The 
Vine Villa’, De familie heeft veel onder de grond gebouwd 
(cisternen, werkplaatsen en verblijfplaatsen). Zij krijgen 

geen vergunning 
om bovengronds te 
bouwen.
Door de laatste 
overval, waarbij 
Daoud en zijn broer 
flinke verwondingen 
hebben opgelopen, 
is merkbaar dat men 
meer gespannen is. 
Dit gold ook voor Meta 

die getuige was van de overval en door haar tussenkomst 
erger heeft kunnen voorkomen. De alertheid die nodig is 
om nieuwe aanslagen te voorkomen sloeg ook op ons over. 
Op een keer roken we een brandlucht en zochten we snel 
het terrein af om gelukkig te constateren dat er in één van 
de nabije nederzettingen afval werd verbrand.
Dagelijks en met name in het weekend wordt extra 
gecontroleerd door de vrijwilligers. Ook om kenbaar te 
maken dat er buitenlanders op het terrein zijn, waardoor 
men geen aanslagen durft te plegen.

Gedurende de tien dagen 
dat we bij Tent of Nations 
waren hebben we van alles 
gedaan. Onder andere hooi 
binnen gehaald en onkruid 
en bladeren verzameld om 
het verspreiden van brand bij 
brandstichting te voorkomen, 
Naast het ruimen van het 
brandbare materiaal hebben 
we regelmatig vrucht- en 
olijfbomen water gegeven. Dit 
betekende veel gesjouw met zware jerrycans op oneffen 
terrein. Wij hebben met veel plezier gewerkt aan het 

verbouwen van 
een krot tot 
o p s l a g p l a a t s 
voor bladeren 
t.b.v. de compost-
t o i l e t t e n . 
Hiermee konden 
we iets tastbaars 
achterlaten.

In een gesprek 
met Daoud vroegen we hem naar de hoeveelheid water 
die hij kan bergen. Hij kan 900.000 liter in hun gebouwde 
grotten/bunkers opslaan.
Dit lijkt veel maar het risico moet 
ingebouwd worden dat hij zijn 
tankwagen niet altijd mag bijvullen in 
Bethlehem.

Voor de familie was het motiverend 
dat er weer mensen langskwamen 

na corona: een groep, die theologie studeert sprak over 
brother Andrew; Dat is de Nederlander Anne van der Bijl, 
zendeling en oprichter van Open Doors.
Een groep van zestien jongeren uit Duitsland verbleef er 
twee dagen. Dit betekende voor ons het stof- en spinrag van 
de afgelopen jaren verwijderen uit hun slaapruimte, een 
behoorlijke klus.

Wij luisterden mee met een groep wanneer Daoud zijn 
verhaal vertelde. Onder andere over de eigendomspapieren 
van het terrein, welke zijn vastgelegd in de Ottomaanse 
periode door de vooruitziende blik van zijn voorvader. De 
Israëli’s willen het land zo graag bezitten dat ze de familie 
een blanco cheque hebben aangeboden. Denk hierbij aan 
minimaal een half miljoen euro. Hieraan is voorafgegaan, 
en nog steeds gaande, het dertig jaar procederen. De familie 
werd en wordt gedwarsboomd op allerlei manieren, zoals 
brandstichting en het plaatsen van de eerdergenoemde 
wegversperring. Het afgelopen jaar moest de familie wel 
twintig keer voor de rechtbank verschijnen. Als men er 
was werd de zitting weer verdaagd omdat er zogenaamd 
papieren ontbraken of een Israëlische advocaat niet kwam 
opdagen. Voor de familie is dit emotioneel heel belastend, 
tijdrovend en ook kost het veel geld.

Er vliegt regelmatig een helikopter over het landgoed 
om in de gaten te houden of het land wel bewerkt wordt 
en of er niet bovengronds gebouwd wordt. Allemaal om 
aanleidingen te zoeken om hen van het land te kunnen 
verwijderen.

Het motto van de familie is: 'Wij weigeren vijand te zijn’. 
Elke keer moet er weer over nagedacht worden hoe men 
zaken een geweldloze en niet-weerstand oproepende 
wending kan geven.
De houding van Daoud is Sumud (de moed om door te 
gaan). Je hoort hem nooit mopperen,
schelden of klagen. Heel bewonderenswaardig. Hij verbindt 
zijn pacifisme met zijn geloof als lutheraans christen. Jezus 
als voorbeeld van het kiezen voor de geweldloze weg.

De hele familie blijft kiezen voor hun land, waar hun 
ziel ligt en die van hun voorouders. Ook willen zij mede-
Palestijnen motiveren om door te gaan met de strijd voor 
gerechtigheid. Zo ook hoopt Daoud in de toekomst van 
zijn boerderij een vredesplek te maken. Hij organiseert nu 
al jongerenkampen om hen te bemoedigen vol te houden 
zich geweldloos in te zetten. Discussies hierover worden 
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gehouden in het Salomons-theater. 
Wat een toepasselijke naam!

Door zijn charismatische manier 
van vertellen en uitstraling ga je 
als toehoorder nadenken over hoe 
je zelf omgaat met tegenslagen.

Ondertussen bouwt Israël door 
aan een nog omvangrijker muur 
(denk aan de Berlijnse muur) die 
de regio Bethlehem zal afscheiden 
van een groot gebied waarin Tent 
of Nations ligt. Hierdoor wordt de 
bereikbaarheid van Tent of Nations 
nog moeilijker.
Support van mensen over de wereld 
blijft belangrijk (donaties, morele en fysieke steun). 
Wanneer u meer wilt weten en/of praktische hulp wilt 
geven kunt u kijken op de site: Vrienden Tent of Nations 
Nederland - Home. Elke bijdrage, hoe dan ook, is zeer 
gewenst.

We hadden ook een zeer boeiende reis door een ander deel 
van de Levant. Misschien een volgende keer meer daarover.

Irene Versteegh en Henk Willemse

VERSLAG VAN EEN GESLAAGDE 
OVERNACHTING IN DE KERK

Tien jongeren hebben 
zaterdagnacht 25 juni 
in de Grote Kerk van 
Schiedam geslapen.
Ze kwamen zowel 
vanuit de Grote Kerk 
in Schiedam als vanuit 
de Bergsingelkerk in 

Rotterdam. Een vol programma zorgde ervoor dat 
ze zich niet konden vervelen: kennismakingsspel, 
lekker eten, Zoomen met Els van der Linden in 
Ecuador, rondleiding in de kerktoren door koster 
Paul van Wijngaarden 
en natuurlijk diverse 
nachtspelen in een 
donkere kerk.
En na een paar uurtjes 
slapen midden in de kerk 
werd er in de ochtend 
een heerlijk ontbijtje 
geserveerd. Voor herhaling vatbaar! Dank voor de 
enthousiaste jongeren en medewerkenden.
In het najaar zullen we twee activiteiten in de 
Bergsingelkerk organiseren.

Zoomgesprek met Els van der Linden
Omdat de beide kerken Els van der Linden van 
Stichting La Sonrisa Naranja steunen, hebben we een 
zoomgesprek met Els van der Linden gehad. 
Zowel de Bergsingelkerk als de Grote kerk hebben 
in 2021 de opbrengsten van de avondmaalscollectes 
aan hen gedoneerd. Jaarlijks wordt de stichting 

voor 36000 Euro gesponsord door vele sponsoren 
waaronder de Grote Kerk en de Bergsingelkerk. 
Opvallend is hoeveel Els en haar man kunnen doen 
met dit geld. De aanschaf van grotere middelen zoals 
een echoapparaat, vergt een grotere donatie. 
Het was een interessant gesprek met Els die samen 
met haar man in Ecuador werkt in een kliniek. 
Ze probeert voor lage kosten zoveel mogelijk mensen 
te helpen met medische zorg en ook met activiteiten 
voor mensen die dit zichzelf niet kunnen veroorloven. 
Ze vertelde bijvoorbeeld dat sommige meisjes enkele 
dagen per maand niet naar school kunnen omdat 
ze geen maandverband kunnen kopen. Veel meisjes 
worden al rond hun zestiende jaar zwanger en dat is 
in Ecuador vrij normaal. Er zijn ook meisjes die al op 
hun elfde jaar zwanger worden, waarbij het erg lastig 
is om naar school te blijven gaan. De patiënten van Els 
hebben medische problemen, maar ook veelal sociaal-
emotionele problemen die onder andere voortkomen 
uit geldgebrek. Ze hebben bijvoorbeeld geen geld voor 
dringende operaties zoals een blindedarmontsteking. 
Toch vertelde ze ook dat ze mensen ziet die volstrekt 
gelukkig zijn met hun leven ook al is het weinig 
vergeleken met wat wij in Nederland gewend zijn. Op 
de vraag wat zij ons wilde meegeven zei ze dan ook: 
Probeer met weinig gelukkig te zijn en leef vandaag! 
(www.lasonrisanaranja.nl)

Jan Steven Nottelman en Boudewijn Ridder

UIT DE GEMEENTE
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In deze tijd krijg ik nog wel eens de vraag: ‘Ga je nog op vakantie?’. Dit jaar gaan wij naar Oostenrijk. Een weekje naar Wenen en 
dan boemelen we langzaam terug naar Nederland. 
Ieder jaar zorg ik rond juli dat ik iets doe wat mezelf voedt. Dit jaar loop ik een mini-pelgrimage vanuit het stadsklooster Jabixhûs 
(pelgrimshuis op weg naar Santiago de Compostella) naar het Bosk in Leeuwarden, een fantastisch kunst- en klimaatproject. Een 
‘wandelend bos’, dat 100 dagen door het centrum trekt en steeds op een andere plaats stilstaat. Voor mij een oefening om te leren 
innerlijk te pelgrimeren. Iets dat op iedere plek kan, zelfs in je eigen omgeving thuis.

Mijn favoriete pelgrimsverhaal is: “Oh, hoe mooi is Panama” 
(Janosch). 
Kleine beer en kleine tijger wonen in een gemoedelijk huis aan 
de rivier, naast een grote boom. 
“Het gaat goed met ons”, zei de kleine tijger. “We hebben alles 
wat ons hart begeert en we hoeven nergens bang voor te zijn.” 
Ze eten iedere dag lekker en hebben echt een mooi leven.

Op een dag drijft in de rivier een kist uit Panama voorbij. De 
kist ruikt naar bananen. “Oh, Panama is het land van mijn 
dromen”, zegt kleine beer. “In Panama”, zegt tijger, “is alles veel 
mooier, want Panama ruikt van onder tot boven naar bananen. 
We moeten morgen meteen naar Panama”.

De volgende morgen maken ze eerst een wegwijzer van de 
kist. “Als je de weg niet weet”, zegt kleine beer, “heb je eerst 
een wegwijzer nodig.” Dan gaan ze die ene richting van de 
wegwijzer op...

Op hun tocht ontdekken ze dat wat de één niet kan, de ander 
wel kan. “Wat goed”, zegt kleine tijger, “dat je een vriend hebt 
die een hut tegen de regen kan bouwen. Zo hoef je voor niets 
bang te zijn.”
“Als je een vriend hebt”, zegt kleine beer, “die paddenstoelen 
vinden kan, hoef je voor niets bang te zijn, niet waar, tijger?”
Onderweg ontmoeten ze muis en vos die hen de weg wijzen. Bij 
haas en egel krijgen ze gastvrij onderdak, vertellen ze over hun 
droomland en slapen ze op een sofa. “Zo’n sofa”, zegt kleine 
tijger, “is het allermooiste op de wereld. We kopen in Panama 
ook zo’n sofa.”

Kraai helpt hen de weg naar hun droomland te vinden door hen te vragen achter hem aan in de boom te klimmen terwijl hij 
steeds hoger op de tak hupt. Maar wat ze zien, is niets anders dan het land en de 
rivier waar ze altijd gewoond hebben. Echter, ze hebben nog nooit het land van boven 
gezien. “Ooooh, dat is echt Panama….”, zegt kleine tijger.

Als ze in hun droomland aankomen, zien ze “een huis, een wonderlijk en 
wonderschoon huis”. “Wat is het hier stil en gemoedelijk, tijger”, roept kleine beer. 
“Hier is alles veel groter, beer”, roept kleine tijger. Ze repareren het huis, richten het 
opnieuw in met een sofa met zachte pluche. “O, tijger”, zegt de kleine beer, “wat is het 
goed dat we Panama gevonden hebben, niet waar?”. “Ja”, zegt kleine tijger, “het land 
van onze dromen. We hoeven hier nooit, nooit meer vandaan te gaan”.

Innerlijk pelgrimeren, om deze zomer over na te denken:
(1) Wat maakt je huis tot een thuis? (2) Waarvoor verlaat je je thuis? (3) Met wie zou je 
op pad willen? (4) Bij wie in de buurt word je gastvrij ontvangen? (5) Als je met andere 
ogen of vanuit een ander perspectief naar de buurt kijkt, wat zie je dan aan moois? (6) 
Wat kan jou helpen om iets van je droom (‘Panama’) te realiseren?
Goede zomer!

Lydia Roosendaal

OP VAKANTIE?
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Op 24 juni was het zover: we vierden het Rosa 
jubileum. Nu inmiddels ruim 27 jaar. Vrouwen zelf 
geven invulling aan het buurtvrouwenhuis. Ze zijn 
de bouwstenen van deze gemeenschap. En er zijn 
vrouwen die het fundament vormen. Andere zijn de 
raampartijen en brengen licht. Soms gaat een raam 
open en waait er een frisse wind. Het deurbeleid 
is duidelijk en zorgt voor veiligheid binnen. Van 
buitenaf moet de deur echter open staan voor nieuwe 
vrouwen. Het Wijkpastoraat Rotterdam West is de 
paraplu waaronder Rosa valt. In BMVier vonden we 
onderdak. Prachtig om zoveel mensen bij elkaar 
te zien die allemaal een relatie hebben met Rosa. 
Vrouwen van vroeger en vrouwen van nu. Aan het 
begin van de dag 
waren we onzeker 
of de vrouwen wel 
zouden komen. 
Maar ze kwamen 
en met velen…!

In het programma 
stonden we stil bij 
de betekenis van 
Rosa. Veel vrouwen 
geven aan dat 
Rosa hun tweede 
huis is. Je bent er 
altijd welkom en 
werkt zelf mee. Je 
zorgt samen dat 
het gezellig, schoon en warm blijft. Je kunt contact 
maken en vriendschappen opdoen. Het is een reden 
om je bed uit te komen. Je kunt iets doen voor een 
ander. Je wordt er beter van. Je kunt iets leren en 
iets brengen. Je vindt herkenning bij elkaar. Je kunt 
lachen en huilen. Hier vier je je verjaardag. Je leert 
van de verschillen. Er gaat een wereld voor je open. 
Rosa helpt je aansluiten bij de samenleving.
Zevenentwintig jaar geleden is goed nagedacht over de 
opzet van het vrouwenhuis. Het moest aansluiten bij 
de vrouwen in de buurt. Het ging vooral om vrouwen 
die op de één of andere manier op achterstand gezet 
zijn en voor een deel uitgesloten zijn geraakt. De 
vrouwen zelf geven invulling aan de activiteiten en 
bewaken de sfeer. Het concept werkt nog steeds en 
wordt door nieuwe vrouwen ingekleurd. Zo hebben 
vrouwen uit Somalië, Afghanistan, Pakistan en Syrië 

ook de weg gevonden naar Rosa. Nieuwe vrouwen 
worden vooral door sleutelfiguren uit de buurt bereikt 
en naar binnen gepraat. Sleutelfiguren kunnen goed 
contact maken, verstaan de taal en zijn in staat om te 
verbinden. Met hun eigen methodiek krijgen ze het 
vertrouwen van vrouwen die hunkeren naar steun, 
contacten en veiligheid. Sleutelfiguren voelen goed 
aan waar vrouwen tegen aan lopen en wat zij nodig 
hebben. Zij putten uit hun eigen ervaring en weten de 
weg naar de hulpverlening hier.
De parels van deze dag zijn de mooie momenten en 
ontmoetingen:
Een vrouw die kort na haar operatie toch op de 
fiets en aanwezig is. Een weerzien na lange tijd. Het 

terugkijken in de tijd met de foto’s. Vrouwen die 
zich laten zien en voor een volle zaal gaan staan. 
Een uitgelaten groepje Somalische vrouwen die zich 
beklagen dat ze niet op de foto’s terug te zien zijn. 
Zij horen er toch ook bij!! Een vrouw die moeizaam 
mobiel is maar toch is gekomen. Dansende vrouwen 
in de kring. Vrolijke gezichten. Buikdansen achter 
de rollator. De mooie woorden. Meer dan honderd 
vrouwen te eten geven. De saamhorigheid. De 
aanwezigheid van nieuwe vrouwen. Een baby die van 
hand tot hand gaat. Moe maar tevreden na afloop 
thee drinken en evalueren. De dag krijgt een 10!
We hebben het 27-jarig bestaan goed gevierd. Door 
de aanwezigheid en betrokkenheid van de nieuwe 
vrouwen die meebouwen en die hun invulling geven 
vieren we ook het voortbestaan.

Arja Poot

JUBILEUM ROSA

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Trouw aan bewoners

COLUMN  
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VERHALEN VAN JEANNET BIERMAN

Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia

Jeannette Bierman is sinds mei 2022 uitgezonden naar 
Colombia. Binnenkort gaat ze hier aan de slag als docent 
praktische theologie. Met haar studenten gaat ze onderzoeken 
wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige 
predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien 
naar anderen. Ze deelt haar eerste ervaringen in Colombia.

Een bijzonder weekend

5 juli 2022

Trots bij diploma-uitreiking
Het is zaterdag 18 juni en het is één en al gezelligheid 
op het grasveld en het bordes van de universiteit. De 

afgestudeerde bachelors staan te praten met hun familie 
die ze vaak lange tijd niet hebben gezien. Ze hebben hun 

‘TRANSVROUW ZORGT VOOR TRANSITIE’

V-Power
Het is dinsdagmorgen. Verschillende vrouwen weten de weg te 
vinden naar de huiskamer van Goud van Noord. Vanmorgen 
is er V-Power, een vrouwenochtend. Onder begeleiding van 
een collega gaan de vrouwen met elkaar in gesprek en creatief 
aan de slag. Regelmatig is er ook een coach bij deze ochtenden 
betrokken om de dromen van de vrouwen handen en voeten te 
geven: Wat wil je bereiken? Hoe denk je dat te doen? Wat heb 
je daarvoor nodig? Het is mooi dat van de groep die vorig jaar 
meedeed het merendeel een betaalde baan heeft gevonden via 
ons netwerk.

Transvrouw
Toen ik bij Goud kwam dacht ik dat zgn. ‘vrouwenochtenden’ 
achterhaald waren. Ik had het mis, want het heeft wel degelijk 
nog een functie. Vooral voor vrouwen die geïsoleerd leven en 
niet op een plek mogen zijn waar mannen komen. Een plek 
waar ruimte is voor hun vragen en ideeën.
Het werd dan ook spannend toen zich ogenschijnlijk de eerste 
man meldde bij V-Power. Voor de deur van Goud stond zo te 
zien een forse man van bijna twee meter met een baardje. Hij 
vroeg aan onze vrijwilliger of hij binnen mocht komen. De 
vrijwilliger reageerde met: ‘Vanmorgen is het vrouwenochtend, 
maar vanaf 12.00u bent u welkom.’ ‘Maar ik ben vrouw’, 
antwoordde zij. Onze vrijwilliger uit het Oude Noorden - direct 
en met een no-nonsense mentaliteit - antwoordde: ‘Je ziet eruit 
als een man, dus je bent een man. Vanaf 12.00u ben je welkom 
en dan is onze buurtpastor er ook.’ Teleurgesteld vertrok deze 
transvrouw weer.

Spanningsveld
Later die dag sprak ik deze transvrouw. Ik vond het bijzonder 
dat ze niet boos was, zelfs niet beledigd. Zou het komen doordat 
ze als dakloze al zoveel heeft doorstaan? Zeker als transvrouw 
heb je het zwaar te verduren als de straat je thuis is. Na een 

luisterend oor geboden te hebben, heb ik haar beloofd dat we 
als team zouden evalueren wat er gebeurd is in de huiskamer.
Om een lang verhaal kort te maken: als team constateerden 
we een spanningsveld. Enerzijds willen we een plek bieden 
aan vrouwen die vanuit een geïsoleerde situatie komen en die 
mogelijk wegblijven als er een transvrouw op dinsdagmorgen 
aanwezig is. Anderzijds zijn we een inclusieve organisatie 
die juist ruimte wil bieden aan mensen die zich soms 
buitengesloten voelen.
Intuïtief wisten we dat we als inclusieve organisatie het liefst 
zowel de vrouwen uit een geïsoleerde thuissituatie én deze 
transvrouw binnenboord wilden houden, maar hoe doe je 
dat in de praktijk? Hoe zouden vrouwen in de huiskamer 
reageren als er elke week bij V-Power een transvrouw bij hen 
aan tafel zit? We waren dan ook blij dat stichting Dona Daria 
(kenniscentrum emancipatie) met ons wilde meedenken.

Transitie
We zijn nu een aantal maanden verder. Na een aantal goede 
gesprekken met de vrijwilliger, de bezoekers in de huiskamer 
en de transvrouw, is het fijn om te zien dat ook zij haar plekje 
in de huiskamer heeft ingenomen op dinsdagmorgen. Het is 
wonderlijk hoe geduldig ze is omgegaan met de hele situatie. 
Ook was het leerzaam dat we met de andere vrouwen konden 
praten over de vraag of zij situaties van buitensluiting uit hun 
eigen leven herkenden. Daardoor ging het niet alleen over de 
ander, maar ook over henzelf. Er veranderde iets in de groep. 
Een kleine transitie vond plaats. Mensen kregen meer begrip. 
Dat zorgde voor verbinding. Tegelijk blijft het nog zoeken om 
elkaar telkens opnieuw te vinden.

Jezelf zijn
Als ik terugdenk aan het hele proces dan is dit me het meest 
bijgebleven. Op een dag zei deze transvrouw, met haar grote en 
vriendelijke ogen:
‘Bij de vrouwenochtend kan ik eindelijk mijzelf zijn.’
Ik zag dat het een woord was recht uit haar hart. Het raakte 
me diep. Daar doe je het voor. Dat mensen eindelijk zichzelf 
kunnen zijn en zo tot bloei komen.

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



11

toga’s aan en een aantal professoren wordt nog in hun 
toga gehesen. Het is weer voor het eerst dat de diploma-
uitreiking in de kapel kan plaatsvinden. 
In zijn toespraak spreekt de rector zijn bewondering uit 
voor het doorzettingsvermogen van de studenten die 
een aantal jaren online hebben moeten studeren. En 
dat niet alleen, de meesten moesten naast hun studie 
ook werken als taxichauffeur of schoonmaker omdat de 
armoede enorm is toegenomen en hun familie meestal 
niet kan bijspringen. Na de plechtigheid vertelt één van 
de moeders me dat ze samen met haar man en andere 
zoon de nacht ervoor acht uren in de bus heeft gezeten 
om deze plechtigheid te mogen meemaken en dat ze de 
komende nacht dezelfde reis in omgekeerde richting 
weer gaat ondernemen. Maar blij dat ze is. En trots dat 
haar zoon nu eindelijk als pastor in de kerk aan het werk 
kan.

Historische 
verkiezingsuitslag
De volgende dag is de tweede 
en laatste ronde van de 
verkiezingen. Om 16.00 uur 
sluiten de stemlokalen en vanaf 
dat moment komen de uitslagen 
binnen. Met een paar studenten 
zit ik voor de televisie en de 
spanning is om te snijden. Gaat 
het ze lukken, Gustavo Petro en 
Francia Marquez, om de meeste 
stemmen te krijgen? Na een 
paar uur is de uitslag bekend en 
is het ze inderdaad gelukt om 
met een kleine meerderheid te 
winnen. Voor het eerst, sinds 
de onafhankelijkheid 212 jaar 

geleden, krijgt Colombia een socialistische president 
en een Afro-Colombiaanse vrouw als vicepresident. De 
studenten reageren blij en opgelucht. De verkiezingen 
zijn zonder geweld verlopen en de tegenstander geeft 
zijn verlies toe. Er is hoop op structurele veranderingen 
voor de armen, de inheemse- en de zwarte bevolking. Er 
is hoop op vrede en verzoening na meer dan zestig jaar 
burgeroorlog, nieuwe kansen voor de mensenrechten- 
en vredesgroepen.
Nog maar net in Colombia heb ik het gevoel getuige te 
mogen zijn van een historisch moment en ik ben niet de 
enige. Eén van de studenten die droomde over migratie 
naar Europa heeft vanaf vandaag een andere droom, zo 
zegt hij.

Jeannette Bierman, Cali, Colombia 
(https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/
medewerkers/jeannet-bierman/)

LEESCLUB IN BMVIER

Afgelopen maandag 20 juni hebben we het boek 'Fortuna’s 
kinderen’ besproken. Wat zat daar weer een hoop in. 
Zo veel lijntjes van de grafkelder (die op de volgende 
monumentendag in Monster bezocht kan worden) 
tot het verhaal van de Amerikaanse burgeroorlog in 
Charleston. Voor het gemak sla ik dan het hoofdthema, 
de economisch moeilijke tijd in Nederland na de gouden 
eeuw in combinatie met de slavernij, nog over ook. 

De maandag is een ietwat lastige avond voor sommigen 
daarom switchen we in augustus naar de vrijdag. Er 
kunnen dan gewoon weer nieuwe geïnteresseerden 
aansluiten. 

Het boek dat we dan gaan bespreken is weer een 
geschiedkundige roman, namelijk: ‘De kaasfabriek’ van 
Simone van der Vlugt. 

De kaasfabriek is een boek vol emoties en speelt in de 
bijzondere tijd van de industriële revolutie. Het verhaal 
gaat eerst en vooral over Lydia. Een vrouw die rouwt, 

maar voelt dat een leven vol luxe 
alleen, niet aan haar besteed 
is. Ze roeit tegen de stroom in 
en neemt risico’s. Feminisme 
speelt een prominente rol in 
het boek. Lydia wordt verliefd 
op Huib, een man beneden 
haar stand. Samen met hem begint ze de kaasfabriek 
Freia. Een bedrijf in het Friese Veenwouden, opgericht 
in 1879. Een vooruitstrevend bedrijf waar de nieuwste 
stoomtechnieken worden toegepast. De fabriek, die zijn 
deuren definitief sloot in 1970, staat inmiddels opnieuw 
opgebouwd in het Nederlands Openluchtmuseum in 
Arnhem.

Iedereen (BSK, BMVier en anderen) is weer van harte 
welkom op vrijdag 26 augustus om 19:30 uur in 
Rotterdam West bij BMVier. Graag tot dan!

Justus (jpieke@hotmail.com)
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In de vorige Mare 
kondigde Corrie 
de Groot het 
grote straatfeest 
al aan.
Eindelijk kon 
het gebeuren, 
het kriebelde al 
zo lang ….

In 2019 won de 
Tidemanstraat 
de Opzoomer 
Meeprijs. En 
dat wilden we 
graag vieren. 
Niet alleen met 
de straat, maar 
samen met de 
o m r i n g e n d e 

straten, de (zelfbenoemde) Tidebuurt, organiseren en 
vieren we de laatste jaren. BMVier doet daar graag aan 
mee via de werkgroep Kerk & Buurt. Het plan ontstond 
om het honderdjarig bestaan van de Tidemanstraat te 
vieren.

Een groep bewoners maakte een plan, gebaseerd op de 
‘twenties’, bewoners werden huis voor huis bezocht en 

uitgenodigd, en via de Oud Rotterdammer meldden zich 
vele oud-bewoners, die nu verspreid over het hele land 
wonen. Genoeg ingrediënten voor een prachtig feest in 
de winderige, maar zonnige buitenlucht.

Meer dan honderd mensen vierden mee en vermaakten 
zich met o.a. de ‘fotogalerij’, de poffertjes, bloemstukjes 
maken om aan anderen cadeau te geven, de workshop 
Charleston, de muziek uit de jaren van de vorige 
eeuw, vele verhalen en anekdotes. Mensen herkenden 

elkaar van vroeger, we stonden verbaasd over het grote 
aantal basisscholen in de buurt (zal wel komen door de 
babyboom-tijd) én minister Carola Schouten die samen 
met bewoonster Miep (die al 93 jaar in de buurt woont) 
een heerlijke taart aansneed. De minister vertelde dat 
zij in haar straat ook twee keer per jaar een straatfeest 
heeft. Ze herkende het gevoel van verbondenheid en 
nieuwe mensen leren kennen; zo bouw je een buurt op 
en heb je oog voor elkaar, ook als het een keer niet goed 
gaat  met iemand. Miep onthulde (eindelijk) het bordje 
van Opzoomerstraat 2019 en we sloten af met het Rad 
van fortuin. Nu is het nog nadenken hoe en waar we het 
enorm grote, prachtige schilderij op gaan hangen dat de 
kinderen maakten met schilder Mosab Anzo, die boven 
BMVier woont. Een geweldig middag.

Vanaf hier wil ik alle bewoners die, op welke manier dan 
ook, meewerkten aan deze middag van harte bedanken. 
En ook alle BMVierders die vanuit onze keuken thee, 
koffie en frisdrank verzorgden, hartelijk dank!

Katinka Broos

STRAATFEEST TIDEBUURT
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Mutaties
Ingekomen
A.N. Kampherbeek M bel 18-02-1964 Noordsingel 89c 3035 EL
P.H. Lasonder V bel  13-04-1966

Verhuisd
D. Schenk  M dpl 08-11-1984 van Nieuwe Binnenweg 436a 3023 EX
    naar 1e Pijnackerstraat 119b 3035 GR

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

06-03-22  Diaconie   16,50
      Kerk   32.50
13-03-22  Diaconie   38.50
      Kerk   20.40
20-03-22  Werelddiakonaat Indonesië   21.00
      Kerk     2.00
27-03-22  Diaconie   15.50
      Kerk    23.00
03-04-22  Diaconie   19.50
      Kerk   19.00
10-04-22  La Sonrisa Naranja   62.00
      Kerk   10,00
17-04-22  Werelddiakonaat Libanon   16.80
      Kerk   13.60
24-04-22  Diaconie   11.00
      Kerk   10.00
01-05-22  Diaconie   29.00
     Kerk    33.00

08-05-22  Noodhulp Nigeria   48.00
      Kerk   33.00
15-05-22  Diaconie   12.00
      Kerk   12,00
22-05-22  Diaconie   32.40
       Kerk   24.55
29-05-22  Diaconie   31.40
      Kerk   35.00
05-06-22  Zending Zuid-Afrika     65.30
      Kerk  35.70
12-06-22  Diaconie   34.50
      Kerk   27.50
19-06-22  Diaconie   29.20
      Kerk   35.00
26-06-22  Binnenlands diaconaat    33.50
      Kerk   31.50
     Project Afghanistan     107.00
      Koffiepot       103.45

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES BMVIER MAART – JuNI 2022

BSK           BMV

Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter
op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.

Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl 
wij toch weten dat vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat 
alleen menslievendheid 
je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.

Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.

Marieke Lucas Rijneveld in de Volkskrant  
(Gedicht ingestuurd door Plony de Jong)

HOOP

In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 

onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 

privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-

maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 

deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In 

verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
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Dit zijn de antwoorden op de vorige puzzelvragen:

1.   Welke stad speelt een belangrijke rol in de vertellingen Van Duizend-en-één-nacht? 

Marrakesh

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?

Vroeger van leder en aan de binnenkant voorzien van haar of wol. Nu van rubber en aan de buitenkant een viltlaag

3. In welk boek van Annie M.G. Schmidt komt de kok Tos voor?

Het kinderboek Otje

4. Wat is het belangrijkste vervoermiddel in China?

De fiets

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?

In 1400 poften de Azteken voor het eerst mais. Daar ontstond o.a. popcorn uit. Onderuitgezakt zitten in de bioscoop 

met een grote bak popcorn doen we graag.

6. Hoe heet het religieus geschrift uit 1500 v.Chr. dat de basis vormt van het hindoeïsme?

De shruti of sruti (‘Wat wordt gehoord’)

7. Hoe noemen we de plaats waar geconsacreerde hosties worden bewaard?

Tabernakel - ook wel sacramentshuis genoemd

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?

De waterschorpioen

9. Hoe heette de priester van de tempel van Silo waar de ark werd bewaard?

Hogepriester Eli

10. Hoe noemt men iemand die zowel een Indiaanse als een Kaukasische voorouder heeft?

Mesties

11. Wie is de patroonheilige van journalisten?

Titus Brandsma

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:

1. Hoe heette het Russische hondje dat op 3 november 1957 de ruimte in ging?

2. Hoe heet het studentenlied dat vaak te horen is bij de opening van het academisch jaar?

3.  Welke beroemde kunstenaar schilderde ‘Guernica’? Naar welke dichter is de brug bij de Waal bij 

Zaltbommel genoemd?

4. Hoe heet de Italiaanse vioolbouwer uit de 17e eeuw wiens violen nu miljoenen waard zijn?

5. Wat is de achternaam van de schrijver van ‘Het Diner’ en ‘Zomerhuis met zwembad’?

6.  Welke evangelist wordt dikwijls afgebeeld met een arend? Wie is de patroonheilige van de televisie? 

Welke apostel wordt dikwijls afgebeeld met sleutels in zijn hand?

7.  Hoe noemt men de stand van de maan als deze tussen de aarde en de zon staat? Wat is de 

wetenschappelijke benaming voor schapenwolk?

8. Welke Nederlandse Benedictijnermonnik is een gekende architect?

9. Wat is het ezelsbruggetje voor de volgorde van de Waddeneilanden?

10.  In Zevenaar zijn de overblijfselen van een Romeins heiligdom gevonden. Er is ook een grote 

hoeveelheid votiefstenen aangetroffen. Wat vertellen die stenen ons?

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

Bert van Namen
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Burgemeester Meineszstraat 4
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KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150 

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 466 03 78

e-mail: bureau@

bergsingelkerk-bmvier.nl

Het Kerkelijk Bureau is 

geopend op maandag van 

14.30 tot 16.00 uur.

31 juli – kleur: groen
 BMVier  ds L. Grosheide
 Prinsekerk  dhr A. van Endhoven BSK	gesloten
07 augustus – kleur: groen
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  ds L. Miedema PK	gesloten
14 augustus – kleur: groen
 BMVier  dhr J. Prij
 Prinsekerk  ds B. Kuipers BSK	gesloten
21 augustus – kleur: groen 
 BMVier  ds H. IJzerman
 BSK  dhr A. van Endhoven
28 augustus – kleur: groen
 BMVier  ds J.C. van der Linden
 BSK  dhr C. Elshout
04 september – kleur: groen:   Startzondag
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  mw L. Roosendaal
11 september – kleur: groen
 BMVier  ds L. Miedema
 BSK  ds R. van Loon HA
18 september – kleur: groen
 BMVier  ds H. IJzerman
 BSK  ds L. Grosheide
25 september – kleur: groen
 BMVier  ds M.E. den Dulk
 BSK  dhr J. Prij
02 oktober – kleur: groen  Israëlzondag
 BMVier  ds K.W. Broos
 BSK  ds T. Verbeek

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)
07 augustus 11.45 uur Katinka Broos
14 augustus 11.45 uur Jan Prij
21 augustus 11.45 uur Herman IJzerman
28 augustus 11.30 uur  Akke Gerritsen
04 september 11.30 uur nog onbekend
11 september 11.30 uur Katinka Broos
18 september 11.45 uur Herman IJzerman
25 september   11.30 uur Katinka Broos H.A.
02 oktober 11.30 uur Akke Gerritsen

Vieringen wijkpastoraat Rotterdam West in BMVier
19 augustus 15.00 uur Katinka Broos
16 september 15.00 uur Anneke IJzerman



Rouwcentrum De Meidoorn
Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Overschie
Rotterdam-Overschie

Rouwcentrum Hess
Capelle aan den IJssel

Afscheidshuis Hess
Rotterdam-Ommoord

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET

Christelijke toewijding 
in uitvaarten

OVERLIJDEN MELDEN

010  418 23 33
Dag en nacht bereikbaar

Een waardevolle uitvaart, een dierbare 
herinnering. Met respect voor tradities en 

de mogelijkheden van vandaag.

010 – 447 99 00  |  vanderspekuitvaart.nl 

EEN WAARDEVOL 
AFSCHEID


