Negentiende jaargang nummer 5 • september 2022

MEST

SEPTEMBER

Het gaat (te) veel over boeren de laatste tijd. ‘Boer’ – een woord, dat ten onrechte nog met veel romantiek
wordt verbonden. Altijd nog hangt de illusie in de lucht van het boerenleven zoals Hubert Poot (16891733) dat bezong:
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten Landmans heen,
Die zijn zalig lot, hoe kleen,
Om geen koningskroon zou geven!
Lage rust braveert de lof
Van het hoogste koningshof.
Als een boer zijn hijgende ossen
't Glimmend kouter door de klont
Van zijn erfelijke grond,

In de luwt' der hoge bossen,
Voort ziet trekken, of zijn graan
't Vet der klei met goud belaên;
Of zijn gladde mellekkoeien,
Even lustig, even blij
Onder 't grazen, van ter zij,
In een bochtig dal hoort loeien:
Toon mij dan, o arme stad,
Zulk een wellust, zulk een schat.
Vervolg op pagina 2

VAN DE REDACTIE
Weer een nieuwe Mare waarin het rooster al gaat tot halverwege advent.
Daar denk je nu toch nog niet aan?
In deze aflevering staan aardige leesbare stukjes en let vooral op het bericht van de
kerkenraad. Daarin wordt u om een reactie gevraagd over de kerkomroep.
Het zou fijn zijn als er veel reacties komen. Veel leesplezier namens de redactie.
Corrie de Groot – Meijer
U kunt Mare in kleur op onze website bekijken: https://bergsingelkerk-bmvier.nl/mare/

Hier herken ik de boeren van Farmers Defence Force niet echt
in en zelfs niet de boeren die – aan de hand van Yvon Jaspers
- eindeloos een vrouw zoeken. Zou het woord ‘genoeglijk’ nog
iets met boerenleven te maken hebben, trouwens? Maar ik wil
het niet over boeren hebben, die laten zich zelf wel horen.
Ik haak eerder af bij de regel over zijn gladde mellekkoeien,
Even lustig, even blij….. Want bij alle gedoe over stikstofuitstoot
zou je bijna vergeten dat het allemaal om koeien gaat. Koeien
zijn dieren.
Dat we hen vetmesten en uitmelken vinden we gewoon, maar
dat ze mest geven is een probleem.
Dieren zijn met ons nauw verwant. Vroeger was zeker niet
alles beter, maar de verwantschap met het dier werd als
vanzelfsprekend gevoeld.
Zo werd Jezus niet zozeer geboren in wat wij een stal noemen
en dan denken aan een schaapskooi op de Ginkelse Heide,
maar in dat deel van een klein boerenhuis waar dieren een
plek vonden en mens en dier samen sliepen in het stro – de
dieren waren de (energievrije!) elektrische deken van toen.
Jezus werd geboren, waar ook de os en de ezel geboren werden:
tussen de mest. Augustinus zag onze geboorteverwantschap
met de dieren helder en schreef: Inter Urinam Et Faeces Homo
Nascitur: de mens wordt geboren tussen feces en urine.
Hoezo mestprobleem? Eén van de beroemdste gedichten van
Rainer Maria Rilke(1875-1925) is De panter. in de Jardin des
Plantes, Parijs

panter waar Rilke over schrijft nog panter is. Groot geworden
bij de kalverdrinkautomaat van De Laval, draaien ook zij
uiteindelijk rondjes, niet in de dierentuin maar in de moderne
melkautomaat. Rutger Kopland (1934-2012) beschrijft het
‘natuurlijk gedrag’ van een paard en hoe je daarin ook jezelf
herkent.

De panter. in de Jardin des Plantes, Parijs
Zijn blik is van het dwalen langs de tralies
zo afgemat, dat alles hem ontglijdt.
Wie in zo’n traliezee verdwaald is,
raakt de wereld tussen tralies kwijt.

De ‘stikstofcrisis’ is niet zozeer een technisch probleem. De
oplossing begint éérder: bij de vraag, hoever wij willen gaan
met het vervreemden van dieren van zichzelf. En dus ook met
het vervreemden van onszelf. Veel mensen - gelukkig ook veel
jonge mensen - stellen die vraag, als ze besluiten geen vlees
meer te eten of zelfs helemaal veganistisch te leven. Als we
onze verwantschap met het dier beseffen, moet de veehouderij
veranderen, maar eerst moeten we onze manier van eten en
consumeren in het algemeen veranderen. En snel ook.

Paarden ver weg
Paarden ver weg, met dit vergezicht
heb ik het moeten doen. Ik heb niet geweten
dat ik onder hen graasde en was.
Nu ik weer paard ben, af en toe, zoals nu,
is mijn lijf zwaar en gelukkig geworden van al
dat gras. Het is vreemd om te zijn wie je bent,
een paard ver weg in de wei.
Zij heeft me gevraagd hoe het onder de mensen
was. Geen mens had mij dat ooit gevraagd. Dank
je, heb ik gezegd. Dat was niet haar bedoeling.
Als het mist, zie ik haar kop boven de mist,
als het regent, glimt ze alsof haar hele
lichaam huilt, als de zon schijnt,
schommelt ze met haar kont. Allemaal
voor mij, dat zie ik wel.

De soepelheid en veerkracht van zijn schreden,
waarmee hij zich in nauwe kringen wendt,
is als een dans waarin zijn kracht wil treden
rondom een midden dat geen wil meer kent.

De vraag die blijft hangen en die ook de oplossing van de
stikstofcrisis in zich draagt, is: Zijn we ons ervan bewust, dat
dieren onze verwanten, onze medeschepsels op aarde zijn en
dat wij net als zij zijn geboren inter faeces et urinam? In deze
crisis hangt het er van af of wij niet alleen de boer of de burger,
maar ook de koe het woord geven. De kans is groot, dat zij het
laatste woord wil hebben.
K. Schippers (1936-2021) zag dat jaren terug al heel duidelijk:

Heel soms verheft de voorhang der pupillen
zich ongemerkt – een beeld weet te ontstaan,
’t gaat voort in stilten die van spierkracht trillen,
om in het hart teloor te gaan.
Schitterend gezegd, hoe de panter vanachter de tralies van de
dierentuinkooi geen contact meer heeft met de werkelijkheid
en daardoor van zichzelf vervreemd raakt. Zijn wil is dood.
Hij heeft geen richting meer, maar draait alleen nog rondjes
rond een leeg midden. En als er nog iets van werkelijkheid
tot hem doordringt, dan sterft die indruk voordat het een
nieuwe impuls aan zijn wil kan geven. Een gekooide panter is
geen panter meer, maar een van zichzelf vervreemde panter,
de schaduw van een panter. We kijken niet meer naar een
echt dier. En (sorry!) hoeveel echt honds is er nog over bij zo’n
aangekleed hondje in een speciaal hondenwandelwagentje? Of
bij de doorgefokte mopshondjes die het voortdurend benauwd
hebben?

DE KOE
Een koe is een merkwaardig beest
wat er ook in haar geest
moge zijn
haar laatste woord
is altijd
boe

Dat geldt ook voor koeien. Zij moeten koeiengedrag kunnen
vertonen, willen ze koe zijn en geen onderdeel van een
productieproces. Dan pas zou je ook weer de verwantschap
met het dier kunnen voelen. Nu zijn ze evenmin koe als de
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UIT DE GEMEENTE
In memoriam Amploontje Grietje de Jong (1951– 2022)

is mij genoeg – Mijn genade is u genoeg’ (2 Korinthe 12: 5b –
10). Als God zich als eerste naar mensen toe beweegt in tijden
van nood met zijn bewogenheid, liefde, trouw en geduld, dan
spreken we over een genadig God. Genade verdien je niet, die
krijg je zonder voorwaarden te stellen of een tegenprestatie te
verwachten. Piet leefde met open handen en in het vertrouwen
dat God hem door en door kent en ontving genade niet alleen
van God maar ook van zijn neven en nichten. God in mensen.
De gezongen zegen (op de toonzetting van John Rutter) werd
door drie nichten meegegeven aan iedereen. Moge hij rusten
in vrede.

Op donderdag 14 juli is Amploontje Grietje de Jong overleden
in de leeftijd van 70 jaar. Plony was al een paar maanden ziek,
maar zolang zij zich goed voelde bleef ze haar leven zo goed
mogelijk leven. “En als het niet meer kan ga ik zitten, dan drink
ik een wijntje en toost op mijn leven.” Toen het zover was, ging
het ziekteproces te snel. Veel mensen wisten niet dat ze ziek
was en de schok was dan ook groot.
Plony was een bewogen vrouw. Ze was gericht op gerechtigheid
en vrede en was daarin niet snel bereid om compromissen
te sluiten. Tegelijkertijd was ze betrokken op mensen. Veel
ouderen in de Bergsingelkerk kunnen daarover meepraten
omdat Plony lange tijd pastoraal werker was en veel mensen
trouw bezocht. Maar ook haar keuze om te werken voor
Sensoor, het Aandachtscentrum in Den Haag, de Pauluskerk
en na haar pensionering, als vrijwilligster in Leeszaal West
en de Hervormde Diaconie te Den Haag. Daarbij merkte ze
dat ze zich steeds meer vervreemd voelde van het instituut
kerk. Zij koos voor organisaties waar ze haar talenten in kon
zetten, onvermoeibaar de strijd voor gerechtigheid kon voeren
én (pastorale) betrokkenheid kon tonen aan vrijwilligers en
bezoekers/deelnemers.
Het is dan ook niet voor niets dat Plony als tekst voor haar
uitvaart koos voor Micha 4: 1-5. Zij voelde zich in beweging
gezet door de belofte van het omsmeden van zwaarden en
speren tot ploegscharen en snoeimessen. En ook al was ze
soms somber over de haalbaarheid van die belofte, toch ging ze
door, net als de profeet Micha. Profeten treden op om mensen
in beweging te brengen. Het visioen van de vrede is er om van
ons vredestichters te maken. Een belofte brengt je in beweging.
En Plony was in beweging gebracht.
Maar ze kon ook verstillen, vooral in de vieringen van de Haagse
Ekklesia, maar op meerdere plekken, ook in de BSK, was Plony
regelmatig te vinden. Die verstilling kon ze ook vinden bij
mooie kunst of prachtige woorden. Zo reikte Plony ons aan het
einde van haar leven woorden aan: liederen, teksten, gedichten
die we konden lezen en zingen bij haar uitvaart. Met die mooie
teksten wilde ze ons troost en perspectief brengen: ‘Ik ben er
niet meer, maar jullie moeten in beweging blijven op de weg
naar gerechtigheid en vrede.’
Laten wij trouw zijn aan haar familie en vriend(inn)en en hen
nabij zijn in dit grote gemis.
Katinka Broos

In memoriam Wijbrig Gutter (1944 – 2022)
Op 1 september overleed ons gemeentelid Wijbrig Gutter in
de leeftijd van 77 jaar. Wil was getrouwd met Gosse Hoekstra.
Samen hebben ze vier kinderen opgevoed en kregen ze negen
kleinkinderen. Zij hebben elkaar leren kennen via de kerk
en na hun trouwen hebben ze jarenlang op de Schiekade in
Rotterdam gewoond. Wil zette zich in voor het kerkelijk leven.
Ze was bezoekdame in onze kerk en deed er diaconaal-pastoraal
werk. Wil hield van mensen. Ze was betrokken en oprecht
geïnteresseerd. Haar kracht was dat zij goed contact onderhield
met veel mensen ook al was de afstand groot, letterlijk of in
(leef)tijd. Dat contact onderhield zij ook met God. Daar vond zij
vaste grond. Ze vertrouwde erop dat God haar niet zou loslaten,
dat hij ook haar naam in zijn handpalm had gegrift.
In de herdenkingsdienst op 9 september stonden we stil bij God
die een rots is. We lazen uit de brief aan de Filippenzen 4: 4-8,
dat je je kunt verlaten op God zoals de kinderen zich op hun
moeder konden verlaten. Zij heeft haar kinderen losgelaten in
het vertrouwen dat zij het zelf zouden kunnen redden. Nu laten
we Wil los en vertrouwen erop dat de engelen haar geleiden
naar het hemels paradijs en overgeven in handen van God. De
kinderen staken kaarsen rond haar kist aan en droegen Wil zo
in het licht naar haar laatste rustplaats. Zij ruste in vrede.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij
(Hanna Lam)

In memoriam Pieter Cornelis Lukaart (1921-2022)
In de vroege morgen van donderdag 1 september overleed
op 100-jarige leeftijd Pieter Cornelis Lukaart. Bijna een week
daarvoor stonden alle neven en nichten om zijn bed en op 8
september waren we weer bij elkaar in de dankdienst voor het
leven van Piet. Als jongste van drie kinderen mocht hij zijn
eigen gang gaan en raakte hij verslingerd aan zijn grote liefde
turnen. In de dienst zochten we troost bij elkaar, spraken over
zijn tijd bij ‘Kracht en Vlugheid’, over wat hij betekende in de
familie en zagen we een filmpje van ‘een oude bejaarde in de
Provenierswijk’. We zongen psalmen, hoorden liederen uit het
programma Songs of Praise en de familie zong uit de Johannes
Passion. We zochten ook troost bij de genadige God. ‘Uw genade

Lydia Roosendaal
3

DE KERKENRAAD BIJEEN
KERKDIENSTEN VOLGEN VIA DE DIGITALE WEG

weten of hiervoor belangstelling is binnen onze gemeente en
vooral ook van mensen buiten onze gemeente.

Door Covid-19 konden we lange tijd niet naar de kerk. Gelukkig
konden we via kerkomroep.nl wel via de computer naar de
diensten luisteren. In het voorjaar van 2020 hield de kerkenraad
een enquête met de vraag of u de diensten ook met beeld wilde
volgen. De meesten vonden dat niet nodig. Toen wisten we nog
niet dat Covid-19 zo lang door de wereld zou razen.

Kortom:
•	Luistert u naar de diensten van de BSK of BMVier via
kerkomroep?
•	Bent u in de afgelopen jaren beelduitzendingen van andere
kerken gaan volgen?
•	Als wij onze diensten met beeld uit zouden zenden, is de
kans dan groter dat u de diensten digitaal gaat volgen?
•	Kent u mensen die geen lid van onze kerk zijn, maar wel
belangstelling zouden hebben voor digitale diensten met
beeld?
•	Als wij onze diensten met beeld uit zouden zenden, vindt
u het dan leuk om zo nu en dan (op regelmatige basis) te
helpen bij het uitzenden?

In BMVier en de BSK zenden we de diensten tot op vandaag
via kerkomroep.nl uit. In de loop van de tijd waren er minder
luisteraars, vooral toen het weer mogelijk werd om naar de
kerk te gaan. Tegelijk zien we dat veel kerken in Covid-tijd zijn
gaan experimenteren met beelduitzendingen. Hebben wij een
kans gemist? Is het voor onze kerk ook van belang om over te
stappen naar beelduitzendingen?
In de BSK is er in een gezamenlijke dienst met de Prinsekerk
de mogelijkheid geweest om een dienst op beeld te volgen. Dat
komt omdat de mensen van de Prinsekerk op een eenvoudige
manier de dienst filmen en uitzenden via Facebook.
Maar het is ook mogelijk om camera’s te kopen en een ander
abonnement te nemen van kerkomroep.nl. Dat betekent wel
een behoorlijke kostenpost én we hebben natuurlijk elke week
vrijwilligers nodig die aan de knoppen willen zitten.
Er is dan ook nog een keuze tussen vaste camera’s (een statisch
beeld gericht op de voorganger) en meerdere flexibele camera’s,
die ook bv het orgel, de cantorij e.d. in beeld kunnen nemen.
Het voordeel hiervan kan zijn dat er meer mensen kijken naar
een beelduitzending dan naar een luisterdienst. Daarnaast
kunnen ook concerten en andere evenementen gefilmd en
uitgezonden worden.

Een heleboel vragen waar wij, u raadt het al, graag uw reactie
op zouden willen krijgen.
Wanneer u mensen bezoekt die niet (meer) naar de kerk
kunnen komen, wilt u hen dan deze vragen ook voorleggen?
Of misschien heeft u vrienden of familie die eventueel
belangstelling hebben? Hoe meer informatie hoe beter. Dan
kan de kerkenraad beter een afweging maken. U kunt uw
reactie sturen naar scriba@bergsingelkerk-bmvier.nl, maar
u kunt natuurlijk ook iemand van de kerkenraad bellen of
aanspreken in de kerk.

Voordat het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad in
apparatuur en menskracht gaan investeren, willen we graag

Namens de kerkenraad,
Katinka Broos (voorzitter)

Alvast bedankt voor uw medewerking,

TROUWDIENST BERGSINGELKERK
Op donderdag 30 juni was onze trouwdienst in de
Bergsingelkerk! Met alleen maar mooie herinneringen kijken
wij terug op deze dienst.

die ervoor zorgden dat iedereen genoeg te eten en te drinken
had!
Arjen Oosterlee & Klaas Feijnenbuik

Met ruim honderdvijftig mensen zongen we samen met de
cantorij! Aad van Endhoven preekte over de ongenode gast op
de koninklijke bruiloft uit Mattheus 22: als het over feest gaat
in de bijbel moet je oppassen! We kunnen met elkaar pas feest
vieren als iedereen erbij hoort.
We willen alle gemeenteleden bedanken die aanwezig waren,
want zonder jullie aanwezigheid zou er nooit zo goed zijn
gezongen en was de kerk niet zo ‘lekker’ vol.
In het bijzonder willen we een paar mensen bedanken die een
taak hadden tijdens onze mooie trouwdienst: Aad (voorganger),
Tineke (ouderling), Marlies en Javed (diakenen), Bert en Wil
(kosters), Edwin (organist) en de cantorij. Maar ook alle mensen
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BERGSINGELCOLLEGES OVER (ON)DUURZAME LEVENSSTIJL
Hoe kunnen wij onze niet-duurzame levensstijl keren?
Over deze vraag gaan twee Bergsingelcolleges
gegeven worden door respectievelijk de econoom Paul
Schenderling en de filosoof Henk Oosterling.

Henk Oosterling. Hij gaat
spreken over 'ecowijsheid'
op 22 maart 2023 mede
naar aanleiding van zijn
boek ‘Verzet in ecopanische
tijden en het werk rond
Rotterdam
Vakmanstad.
Volgens Oosterling zijn we
niet gedoemd om in onze
destructieve leefstijlen te
blijven hangen, maar kunnen
we deze via verschillende
niveaus van verzet opschalen
en omzetten in andersoortige energie. Dat is ook
precies waarom onze huidige leefstijl niet het laatste
woord hoeft te hebben. Hij wil van doemdenken naar
doendenken komen en wil graag jongeren trainen in
ecowijsheid. Oosterling zet zich als initiatiefnemer van
Rotterdam Vakmanstad persoonlijk in voor dergelijke
vormen van verheffend onderwijs die inclusief zijn
en passiefmakende achterstanden transformeren tot
actieve vormen van ecosociale en fysieke vernieuwing.
Hoe ziet Rotterdams en werelds doendenken er volgens
Oosterling uit?

De aftrap in de serie
wordt op 12 oktober a.s.
verzorgd door econoom
Paul Schenderling naar
aanleiding van zijn boek
‘Hoe handel ik eerlijk?
Volgens hem hebben wij
nog circa tien jaar om onze
onduurzame
levensstijl
om te vormen tot een nietparasitaire manier van
leven die niet ten koste van
anderen en de planeet gaat.
Samen met zijn collega Matthias Olthaar berekende
hij dat de levensstijl van een gemiddeld huishouden
steunt op het werk van anderhalve werkende die slaafse
arbeid verricht uit wat veelzeggend genoeg de ‘derde
wereld’ wordt genoemd. Hoe kan het anders? Om dat
te onderzoeken en daadwerkelijk na te kunnen leven
gooide Paul Schenderling ook in zijn persoonlijk
leven het roer om. Hij ging minder werken voor het
adviesbureau Berenschot, stopte met zijn proefschrift
en gebruikt de vrijgekomen tijd om zich in te zetten voor
de Stichting ‘Genoeg om te leven’ Wat is zijn boodschap
en wat heeft hij voor aanbevelingen en tips voor ons?
Het tweede college later dat kerkjaar wordt verzorgd door

Data: woensdag 12 oktober 2022 en 22 maart 2023
Tijd: 20.00-21.45
Plaats: Bergsingelkerk
Contactpersoon: Jan Prij
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‘LACHSESSIE’
Wie wil er in deze tijd van deprimerende mediaberichten
niet iets opbeurends meemaken? Wij wel bij Goud!
Daarom hebben we een lachworkshop georganiseerd.
We willen die heerlijke schaterlach van onze tienerjaren
herontdekken. Door de dagelijkse stress zijn we die een
beetje kwijtgeraakt. Mooie bijkomstigheid: lachen is
gezond.

deelnemers. Nieuwsgierig en
een beetje gespannen wacht iedereen op wat komt.

Het idee van een lachworkshop ontstaat als volgt. In het kader
van zijn studie theologie aan de PThU moet theologiestudent
Henk publiekelijk een niet-kerkelijk ritueel uitvoeren.
Hij besluit uit zijn comfortzone te stappen en kiest de
Wereldlachdag als vertrekpunt. Hij komt al snel met het idee
van de lachworkshop op de proppen.

Naast een bijbelse fundering van de lach horen we iets over
alle gezondheidsvoordelen van lachen. Wist je dat lachen
goed is voor je hersenen, buik, schildklier, thymus en hart?
Meer dan genoeg reden om eens uitbundig samen te lachen.
Trouwens, een fake lach is even gezond als een echte lach. Een
tikje ongemakkelijk beginnen we de workshop met een fake
lach. Lachsalvo’s vullen de ruimte. Het is al snel hilarisch. Het
duurt niet lang of we hebben de slappe lach te pakken. Wat is
het heerlijk om samen ongegeneerd en uitbundig te lachen. De
tranen rollen over onze wangen.
Dat moeten we vaker doen zeggen we na afloop. Deelnemers
zijn zichtbaar opgelucht en ontspannen. ‘Ik voel me een ander
mens’, merkt een oudere dame op.

Eerst luisteren we naar vijf feitjes over lachen. Vervolgens
horen we dat de Bijbel treffende dingen zegt over lachen. De
spreukendichter merkt op: 'Een vrolijk hart brengt een lach op
het gezicht.’ (Spreuken 15:13).

Wij zijn meteen enthousiast. Voordat het zover is hebben
we al de nodige voorpret. Op de dag zelf zijn we met twaalf

Was het niet de prediker die duizenden jaren geleden al zei
dat er een tijd is om te lachen? Misschien moeten we ons daar
wat meer in oefenen in deze onzekere tijd. En ja, zelfs zo’n
lachsessie helpt goed tegen de stress.
Bram Robbertsen,
buurtpastor Goud van Noord
en pionier-predikant Goud op Zondag

WERELDDIACONAAT 15 en 16 OKTOBER
Een beter inkomen voor Javaanse boeren
in Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse
Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op
te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten
krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame
landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen
gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen
die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende
jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Op 16 oktober,
Wereldvoedseldag, zal er voor dit project gecollecteerd
worden.

Op zaterdag 15 oktober zal er in BMVier een informatiemiddag zijn van 15.30 – 18.30 uur met o.a. als spreker
Gert Kuiper, programmamedewerker van Kerk in Actie.
Zoals gewoonlijk zijn we bezig daar weer meer omheen
te organiseren. Er zal een tentoonstelling komen
over Indonesië van de Stichting Zendingserfgoed. En
traditiegetrouw verzorgen wij een maaltijd in de sfeer
van het land.
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BLOG JEANETTE BIERMAN
Verhalen van Jeannet Bierman

Weerbaar maken
Lina, sinds kort afgestudeerd,
bezoekt maandelijks groepen
jongeren van de Baptistische
kerken in Buenaventura. Elke
zaterdagmiddag komen ze bij
elkaar om spelletjes te doen,
maar ook om met elkaar te
praten over (de afwezigheid van)
vrede en veiligheid thuis en in
hun stad. Deze zaterdag gaat het
over identiteit. Hoe kijk je naar
jezelf? Hoe denk je dat anderen
naar jou kijken? Hoe kijkt God
naar je? Eén van de meiden
zegt: “Meestal vinden ze me
wel aardig en intelligent, maar
soms voegen ze eraan toe dat
het wel jammer is dat ik zwart
ben.” En ze laat een wit papier
zien met een zwarte stip in het
midden, altijd weer die zwarte
stip. Terwijl verreweg de meeste
bewoners van de stad Afro-Colombianen zijn, is racisme
hardnekkig. Lina leest een aantal verzen uit Mattheus 5
over de lamp die je niet onder een korenmaat wegzet. Ze
ontdekken samen dat deze verzen vandaag zo gelezen
mogen worden, dat ook zij hun talenten mogen laten
shinen.

Sociaal bewogen predikanten
opleiden in Colombia

Jeannette Bierman is sinds mei 2022 uitgezonden naar
Colombia. Zij werkt er als docent praktische theologie. Met haar
studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk.
Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun
gemeenteleden om te zien naar anderen. Jeanette deelt haar
ervaringen in Colombia.in een blog via Kerk in Actie.
Buenaventura, stad waar ieder met
één oog open slaapt
Hoe ben je kerk in een stad als Buenaventura, waar de
criminaliteit hoogtij viert? Jeannet Bierman laat ons de
mensen zien die zich daarvoor inzetten, zoals Lina.
14 sep 2022

Geweld en corruptie
Het zou zo mooi kunnen zijn, prachtige stranden aan
de Stille Oceaan en een moderne haven die zestig
procent van de import voor haar rekening neemt. Maar
de werkelijkheid is zo anders. Het geld wat verdiend
wordt komt niet in de stad Buenaventura terecht. De
aanwezigheid van de haven zorgt er helaas wel voor dat
de drugshandel floreert. En veel van de inwoners die zijn
gevlucht voor het geweld op het platteland, verhuizen
ook weer binnen de stad omdat de stad veel onveilige
wijken heeft. In de meeste wijken hebben criminele
bendes het voor het zeggen. En waag het niet zomaar
de grens van een wijk te passeren, want dan ga je eraan.
De politie en ook andere autoriteiten van de stad zijn
afwezig en indien wel aanwezig meestal betrokken bij
de drugshandel. En natuurlijk nemen corruptie en
geweld toe tijdens Covid-19. Kinderen zitten zich thuis
te vervelen en de meeste ouders kunnen de straat niet
meer op om geld te verdienen in de informele sector.
De gevolgen zijn dan ook dat het huiselijk geweld
toeneemt en de kinderen makkelijk te ronselen zijn als
drugskoerier.

Hoop op verandering
Gelukkig is het niet zo dat deze jongeren alleen staan
in hun zoektocht en hun strijd voor meer perspectief
en mogelijkheden om hun talenten te ontplooien.
De nieuwe president heeft zich al laten zien en heeft
aangegeven dat de overheid weer aanwezig moet zijn in
steden als Buenaventura om een eind te maken aan angst
en onzekerheid. Ook zal er geld vrij komen voor beter
onderwijs en werkgelegenheid. De hoop op verandering
geeft Buenaventura weer perspectief en nieuwe energie.
Jeannette Bierman, Cali, Colombia
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WAVE OF PRAYER VOOR DE ONDERDRUKTE PALESTIJNEN
Gebed
Eeuwige, wij bidden dat de regering van de Verenigde
Staten zich uitspreekt over de aanvallen op Palestijnse
burgergemeenschappen en de Israëlische regering
uitdaagt om deze beschuldigingen van de hand te
wijzen.
Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

Een paar gebeden uit een wekelijkse brief, die over de
hele wereld gaat vanuit Sabeel in Jeruzalem.
**De eerwaarde Don Wagner heeft zijn memoires gepubliceerd na er vijftig jaar als activist aan gewerkt te
hebben. Daarin beschrijft hij de onrechtmatigheden
aan het Palestijnse volk door Israël aangedaan. Dit boek
heet: ‘Glory to God in the Lowest. Journeys to an
Unholy Land.’ Dit heeft hij tot stand gebracht vanwege
zijn werk voor Friends of Sabeel Noord-Amerika. Hij
heeft zich geheel toegewijd aan het kunnen en leren
begrijpen van de christen-zionisten en hun onkritische
ondersteuning aan de Israëlische bezetting.

**Vorige week is de 81-jarige Father Ioustinos van de
Grieks Orthodoxe kerk van de Bron van Jacob gewond
geraakt door toedoen van Palestijnen die inbraken in
de kerk. Father Ioustinos wordt zeer gerespecteerd in
de Nablus-communiteit en heeft jaren gewerkt aan
de restauratie van de kerk en het klooster nadat deze
beschadigd waren in 1927 door een aardbeving. Dit is
één van de vele aanvallen die zij moeten verduren. En
de Palestijnse autoriteit is bekritiseerd voor het niet
leveren van voldoende veiligheidsmaatregelen in deze
streek die onder hun supervisie valt.

Gebed
Eeuwige, wij danken U voor de moed en vasthoudendheid
van Don Wagner die met dit levenswerk heeft
geprobeerd om de waarheid te achterhalen als het gaat
om de onderdrukking van de Palestijnen. Eeuwige, in uw
genade…..hoor ons gebed

Gebed
Eeuwige, wij danken U voor de toegewijde dienstbaarheid
van Father Ioustinos en bidden dat hij zowel snel over
deze schok heen zal komen als over de verwondingen
die hij heeft opgelopen door de recente aanval. Wij
bidden dat dit incident volledig wordt onderzocht door
de Palestijnse Autoriteit en dat welke criminelen dan
ook boeten voor hun acties
Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

**Vorige week schreef Human Rights Watch een brief
aan de regering van President Biden over wat de
Israëlische regering doet om het prachtige werk van
zeven goede Palestijnse organisaties te verbieden.
Zij zijn door de minister van defensie benoemd als
‘terreurorganisaties.’ De Verenigde Naties en negen
Ministeries van Buitenlandse Zaken hebben verklaard
dat er geen enkele informatie wat dit betreft voorhanden
is en dat de organisaties geld voor hun werk moeten
blijven ontvangen.
De inhoud van de brief van de regering van Biden
heeft echter op geen enkele manier laten zien dat de
waarheid hierover onjuist is en geen enkel tegengeluid
laten horen.

Naschrift;
Irene Versteegh en Henk Willemse waren in juni in Nablus bij
die kerk. En hebben Ioustinos daar zien zitten voor de kerk.
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EEN REIS DOOR DE LEVANT
De Levant omvat voornamelijk Jordanië, Libanon, Syrië,
Palestina en Israël.

Voor meer interessante informatie hierover lees:
Grot van de Patriarchen - Wikipedia.

Naast ons werken en waken op de West Bank bij Daoud
Nassar en zijn familie, zie de vorige Mare, hebben we
ook nog kunnen wandelen, wonen en waden in een
ander deel van de Levant namelijk Israël en Jordanië.
Zo werd het een mooie gecombineerde reis.
De Levant was door zijn centrale ligging tussen drie
continenten (Azië, Europa en Afrika) vanouds ook steeds
een doorgangsgebied voor rondtrekkende nomaden en
voor karavanen met reizende handelaars. Het woord
Levant staat voor 'rijzen'. Het is een aanduiding voor
'het land waar de zon opkomt'. De reis was mede zo
bijzonder omdat de verhalen uit de Bijbel meer gingen
spreken. De joden hebben zoveel vastgelegd over hun
strijd in overleven dat het nog altijd boeiend is de
verhalen met de levenswijsheden te horen en te lezen.
De geschiedenis van de Semieten (joden en moslims)
begint met de aartsvader Abraham.

Jacob, de kleinzoon van Abraham, laat zijn vee
drinken bij de Bron gelegen bij Nablus.
(Genesis 33:18-20).
Wij verblijven in Nablus, 120 km van Hebron. Daar
bevindt zich de Grieks-orthodoxe kerk ‘St. Photini
de Samaritaan’, waar zich in de crypte de Jacobsbron
bevindt. De bron is een 41 m diepe put. Jacob gebruikte
dit water om zijn vee te laten drinken. Deze put zou ook
de plaats zijn waar Jezus het gesprek over het 'levende
water' zou hebben gevoerd met de Samaritaanse vrouw.
(Johannes 4:4-15). Photini is de naam die de discipelen
de Samaritaanse vrouw gaven, daar haar geloof zo sterk
was. De naam betekent 'Verlichte.'

Abraham reist vanuit Ur (Irak) naar Palestina.
1300km
Wij komen de verhalen van Abraham en zijn familie
tegen in Hebron/Al-Khalil. Een bijzondere stad met
zo’n 200.000 inwoners, waar het oude gedeelte in de
Romeinse tijd gebouwd is. Het is de stad waar Abraham
zijn plek had en waar hij en zijn familie begraven
liggen. Joden en moslims claimen de stad. We ervaren de
spanningen. Eerst lopen we door de Souq (markt). In het
gedeelte waar wij zijn gaat het economisch slecht met
de Palestijnse kooplui die desondanks ons vriendelijk
gedag zeggen ‘Welcome in Palestine’. Ze worden door
de orthodoxe joden gepest met het laten vallen van
hun afval op de netten die ter bescherming boven de
Souq zijn gespannen. Joodse mensen claimen dit gebied
en hebben al woningen boven de winkels. Zo vindt er
elk weekend een demonstratie plaats van hen in de
Souq. Zij schofferen winkeliers en claimen huizen die
hen zouden toebehoren (volgens oud historisch joods
eigendom). Bij calamiteiten worden de demonstranten
gesteund door de Israëlische soldaten en worden de
Palestijnen in de steek gelaten.
We vervolgen ons pad naar de imposante Ibrahimimoskee (Abraham-moskee)/’synagoge’. Hier kocht
Abraham een stuk grond voor het begraven van zijn
vrouw Sara. Er bevond zich een holte, genaamd de
spelonk van Machpéla (Genesis 23:19), dit is een heilige
plek geworden. Na de dood van Abraham begroeven
Isaak en Ismaël hun vader bij zijn vrouw Sara (Genesis
25:9). Zo liggen er ook de graven van Izaäk, Jacob, Lea
en Rebecca. Ook hier zijn spanningen omdat de joden
èn de moslims deze plek claimen. Israëlische kolonisten
vestigden zich onder voorwendsels onmiddellijk in
Hebron na de Zesdaagse oorlog in 1967 en bezetten de
moskee. Een deel van de moskee is daarmee synagoge
geworden. De graftombe van Abraham is van twee
zijden te bekijken: de moslim en joodse zijde. De andere
graven liggen in de moskee.

Ook Jacob's Well is een plaats van twist tussen
christenen en joden. In de Wave of Prayer in deze Mare
wordt de huidige priester genoemd, die recentelijk ook
een aanval heeft moeten doorstaan.
De kerk is een prachtige veel licht inlatende kerk met
mooie iconen en nog heel
oude mozaïeken met een
mooie schaduwrijke tuin,
een oase in de drukke
stad.
Nablus staat bekend om
haar olijfzeep. Er zijn veel
oude zeepfabrieken te
vinden, soms omgebouwd
tot restaurant, soms
nog in gebruik. Met de
Tweede Intifada (20002005) is er veel schade
toegebracht aan de oude
stad. We hebben nog een
bijzondere ontmoeting
bij een familie thuis. De
overleden vader heeft
als militair dienst heeft
gedaan om Arafat te
beschermen tijdens zijn
9

laatste dagen in Ramallah terwijl het gebouw omsingeld
was door de Israëliërs.

land zien. Het is een mooie verstilde herdenkingsplek.
De later gebouwde kerk en het klooster werden ontdekt
in het begin van de twintigste eeuw en verworven en
gerestaureerd door Franciscanen. Er zijn nog veel
prachtige mozaïeken.

Petra/Wadi Musa in
Jordanië, 350 km
van Nablus.
We volgen het spoor
van de aartsvaders.
Jozef de zoon van Jacob
heeft als onderkoning
in Egypte gewerkt
en gewoond, alwaar
het joodse volk in
slavernij heeft geleefd,
grofweg 500 km van
Palestina
vandaan.
Vier generaties later
wordt Mozes geboren,
die het volk verlost
van
de
slavernij,
waarbij ze ook door
Petra trekken. In de
Bijbel wordt Petra
Bozra genoemd Jesaja (63 vers 1). Bozra wordt vertaald
met ‘fort’ of ‘schaapskooi.’ De ingang van Petra is een
langgerekte doorgang/kloof en zo kon de stad verborgen
gehouden worden voor de omgeving (lees vijanden).
Het gebied wordt ook Wadi Musa (Mozes) genoemd.
De grote kloof was vroeger een Wadi, een rivier. In de
kloof bevinden zich allerlei uitgehouwen fronten van
tempels, die dienden als decoratie van een graf. De
stijl van de tempels is beïnvloed vanuit Byzantium,
Griekenland en Italië.
We komen de oorsprong van de naam Jordanië te weten.
Jor betekent land en Dan komt van Dan de zoon van
Jacob. Zo ontdekken we dat het joodse volk met de
twaalf stammen her en der verspreid heeft geleefd in de
Levant. In Wadi Rum hebben we iets kunnen ervaren van
hoe het is om in een woestijn te verblijven. Ongelooflijk
heet, 40 graden en nagenoeg geen schaduw. Dat hier de
nomaden konden leven is soms moeilijk te bevatten. De
sfeer en het licht op de kale vlakte met de her en der
oprijzende bergen was indrukwekkend.

Jericho, 50 km verder.
Zo zijn we ook in Jericho geweest, een stad die al 11.000
jaar oud is. Vanuit Jordanië stak het joodse volk de
rivier de Jordaan over en kwam zo de eerste stad binnen
van het beloofde land. Aan de Jordaanse zijde staat een
Grieks-orthodoxe kerk. Er worden nog steeds mensen
gedoopt, evenals Jezus hier door Johannes de Doper
gedoopt zou zijn. Wij konden zien dat ook daar het
waterprobleem groter wordt. Het waterniveau is daar in
de loop van jaren dertien meter gedaald.
Bij Jericho ligt ook de berg der Verleiding, een berg van
ongeveer 366 meter hoog waar Jezus veertig dagen door
de duivel verzocht zou zijn. Hoog tegen de bergwand
is een bijzonder Grieks-orthodoxe kerk met klooster
gebouwd. Wij waren erg onder de indruk hoe de
bouwers zo’n lastige locatie hebben weten te bebouwen.
Er bevinden zich veel Grieks-orthodoxe gebouwen op
speciale plekken, wat waarschijnlijk te maken heeft met
het feit, dat de discipelen het eerst de landen rondom
het beloofde land hebben bezocht met het verspreiden
van de nieuwe geloofsverhalen rondom Jezus. Het reizen
door de Levant was een boeiende ervaring. Door wat te
vertellen over enkele plekken uit de Joodse geschiedenis
in samenhang met het nu, hopen we dat u een beetje
mee hebt kunnen genieten.
Irene Versteegh en Henk Willemse

Nebo, 225 km noordelijker in Jordanië
Nebo is de berg waar Mozes zou zijn gestorven: hij mocht
het beloofde land niet in als straf van God vanwege de
moord op een Egyptenaar. Wel mocht hij het beloofde

WEBSITE: www.bergsingelkerk-bmvier.nl
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COLUMN
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Trouw aan bewoners

GEZIEN WORDEN
dienst mensen eruit halen die ze willen stimuleren
ergens bij aan te sluiten. Er zitten geen sancties aan
deze uitnodiging vast.
De vrouwen zouden goed kunnen passen in het
buurtvrouwenhuis Rosa. Kom je binnen voor een
activiteit dan heb je een reden om je huis uit te komen.
Je krijgt een kans om andere vrouwen te ontmoeten.
Je kunt je vaardigheden ontwikkelen. Je kunt je
ontspannen. Je kunt ervaren dat er meer vrouwen
zijn met problemen en zorgen. Je kunt steun ervaren
en je ontwikkelen. En toch blijft het het belangrijkst
dat je gezien wordt. Gezien is geaccepteerd worden
dat je bent wie je bent. Voorbij vooroordelen, uiterlijk
en gedrag de goede intenties en kwaliteiten zien.
Gezien worden is bij moeilijkheden, pijn en verdriet
minstens zo belangrijk. De vrouwen zien onderling
naar elkaar om. De helft van de nieuwe vrouwen
spraken nauwelijks Nederlands. Ze probeerden te
communiceren. Zij maakten indruk door hun houding
en hun aanwezigheid. We gunnen hen nieuwe
contacten en een verbreding van hun leefwereld.
‘Dit is mijn tweede huis’ zeggen de gastvrouwen.
Maar we weten niet of deze vrouwen daadwerkelijk
de stap gaan nemen. Het is wel de moeite waard om
hen nadrukkelijk uit te nodigen. Geïnspireerd gaan
we van start.
Arja Poot

Het nieuwe seizoen is begonnen. Op de eerste dag
staan er acht nieuwe vrouwen op de stoep met twee
begeleiders. De groep komt binnen en krijgt aan de
keukentafel koffie en thee. De inloopactiviteit is nog
niet begonnen maar er druppelen al mensen binnen.
In de andere ruimten zijn twee groepen bezig. De
vrouwen krijgen uitleg over Rosa en de activiteiten.
Eén van de acht merkt op dat deze ontvangst anders
is dan de ontvangst die haar ouders kregen toen ze
in Nederland kwamen. Het raakt haar. Een andere
vrouw sluit daarbij aan en zegt: ‘Het is een soort ring
van vrouwen. Hier word je gezien.’ Het gesprek gaat
verder en we begrijpen elkaar. We zien een oudere
vrouw binnenkomen achter een rollator en ze schuift
moeizaam aan de tafel. Hier zit een kunstenaar,
kunnen we vertellen en laten zien wat haar werk is. Er
komt een gastvrouw binnen die hartelijk ontvangen
wordt. Zij groet iedereen uit de groep uitbundig.
Een Marokkaanse gastvrouw kan vertalen voor haar
landgenoten. Er is belangstelling voor de taallessen
en de beweeglessen. We nodigen ze uit voor de
vrouwenverwendag. Misschien gaat het niet om de
woorden. De sfeer was voor iedereen bijzonder. Deze
vrouwen zijn aangespoord door medewerkers van
de gemeente die de opdracht hebben om mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten
participeren. Zij kunnen via het bestand van de sociale
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LEESGROEP BMVIER
het paar vestigt zich in de havenstad. Na een ernstig conflict
met haar moeder over haar afkomst is Nora blij weg te zijn
uit Waterland. Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit en
moeten ze in een gruwelijke nacht vluchten uit Antwerpen. Hoe
zal de toekomst eruit komen te zien voor deze vooruitstrevende
vrouwen?

Op vrijdagavond 26 augustus hebben we weer een avond
met de Leesclub gehad en het werd een interessant gesprek
over maatschappelijke thema’s uit het boek en de eerste
wereldoorlog. Het boek De Kaasfabriek was een wat meer
romantische roman die zich hoofdzakelijk afspeelt ten tijde
van WO I. De Kaasfabriek is een waar drama met onverwachte
wendingen. In het afsluitende vragenrondje werd het boek
door de groep gewaardeerd met een 8. Hieronder even een
korte samenvatting van het boek om een beetje een idee te
geven waar het gesprek over ging: De Kaasfabriek is de nieuwe
historische roman van Simone van der Vlugt, auteur van
onder andere Het schaduwspel en Nachtblauw. Amsterdam
1892, Lydia rouwt om de dood van haar ouders, die kort na
elkaar zijn overleden. Ze heeft hun huis in Amsterdam en
buitenhuis in Purmerend geërfd. Ondanks het verlies zit ze vol
ideeën voor de toekomst en voor het uitvoeren van haar vaders
plannen: een moderne kaasfabriek beginnen, op stoomkracht
en met een hoge productie. Maar als vrouw alleen mag ze
geen onderneming starten, ze moet samenwerken met een
moderne boer uit de omgeving, Huib Minnes. Samen bouwen
ze de grootste kaasfabriek van Noord-Holland. Antwerpen 1914,
Nora, de dochter van Lydia, trouwt met Ralph Reymaekers en

Voor vrijdag 19 oktober hebben we een boek gekozen dat gaat
over Indonesië. Het verhaal beslaat meerdere generaties en
is geschreven door Marion Bloem. Het meisje van honderd is
weer een echte aanrader. Het boek vertelt het levensverhaal van
Moemie, een meisje dat dingen ziet die anderen ontgaan. Dat
is haar gave en haar noodlot. Moemie verliest haar ouders en
familie door de rituele zelfmoord van het vorstenhuis op Bali
in 1906. De rest van haar leven is ze op zoek naar iets of iemand
die het gemis van haar verwanten kan opvullen. Ze wordt
opgenomen in een gezin dat haar helderziendheid nodig heeft
om geesten uit hun huis te verjagen. Iedereen (BSK en BMVier)
is weer van harte welkom op 19 oktober om 19:30 in Rotterdam
West in BMVier.
(Stuur even een email naar jpieke@hotmail.com wanneer je
wilt komen).

Motto: betekenisvolle gesprekken met ouderen
Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig
wonen, gewoon thuis in hun eigen huis. Alleen of met een
beetje hulp redden zij zich vaak prima. Maar er zijn veel
ouderen die graag wat vaker met iemand willen praten.
Gewoon over alledaagse dingen, maar ook over zorgen,
juist fijne gevoelens of de diepere dingen van het leven,
zoals zingeving en betekenis. Een regelmatig contact met
iemand die oprechte interesse heeft en goed kan luisteren
is dan prettig.

helemaal oplichten wanneer ze elkaar weer zien. En je leert
er nog veel van ook, al die verschillende levensverhalen.”
Training en begeleiding
Wie bij Motto vrijwilliger wordt, voert met één of twee
ouderen ongeveer eens per twee weken een individueel
gesprek. Bijvoorbeeld tijdens een wandelingetje of een
kopje koffie. Het project biedt de vrijwilligers ook training
en begeleiding. “Alle vrijwilligers doorlopen eerst een
basiscursus zingeving, levensvragen en gespreksvoering,
zodat ze goed beslagen ten ijs komen. Daarnaast hebben
we regelmatig bijeenkomsten. Daarop delen de vrijwilligers
onder begeleiding wat hun ervaringen zijn en wat ze
bijvoorbeeld mooi of moeilijk vinden. Zo krijgen ze ook
zicht op hoe de andere vrijwilligers sommige dingen
aanpakken en leren ze ook van elkaar.”

Vrijwilligers gezocht
Motto koppelt vrijwilligers aan ouderen die behoefte
hebben aan fijne gesprekken. Motto staat voor Meelevende
Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen
en is een project van Samen 010, een organisatie die tal van
sociale activiteiten door heel Rotterdam ontplooit. Motto is
er in verschillende stadsdelen, waaronder Rotterdam Noord.
Daar zijn momenteel meer aanvragen dan vrijwilligers.
Motto Noord is daarom op zoek naar vrijwilligers.

Interesse?
Wie interesse heeft om vrijwilliger bij Motto Noord
te worden, kan contact opnemen met projectleider
Hildegard Faber via het mailadres h.faber@laurens.nl of
telefoonnummer 06-11 71 34 14. Ook wie zelf behoefte
heeft aan gespreksgezelschap of iemand kent die dat heeft,
kan contact met Hildegard opnemen.

Waardevol werk
“Het vrijwilligerswerk bij Motto betekent veel voor
ouderen,” vertelt projectleider voor Motto Noord Hildegard
Faber. “Onze vrijwilligers verbazen zich er soms over, wat zij
door te luisteren voor ouderen, kunnen betekenen. Soms
staan ouderen al op de uitkijk als iemand komt. Ouderen
voelen zich gehoord en gezien en daardoor minder
eenzaam. Ouderen zijn blij, dat zij weten dat zij met hun
zorgen, vragen en vreugdes bij iemand terecht kunnen.”
De vrijwilliger zelf brengt het ook veel. “Wat ik vaak hoor,
is dat vrijwilligers het zo mooi vinden hoe hun ouderen

werkzaam: maandag, dinsdag, donderdag
Laurens thuiszorg
m 06-11 71 34 14
e h.faber@laurens.nl
i www.laurens.nl
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Financiële verantwoording
GEEN OPGAVE
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onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met
				
naar Max Havelaarburg 24
2907 HH
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband
met
				
Capelle
ad privacy
IJssel zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze
Vertrokken
regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband
E. van der Kraan
V bel
04-06-1938
Bergsingel 239
3037 GG
met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar
H.J.M. Keus		
M bel
17-03-1971
Wijnbrugstraat 651
3011 XW
gemaakt.
In verband met M
privacy
deze regels Gerrit
onleesbaar
metTR
privacy
C.
Haring		
dpl zijn
26-10-1978
van degemaakt.
Lindestraat In
88 verband3022
zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
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 vragen van de puzzel in de juli-editie:
1.	Hoe heette het Russische hondje dat op 3 november 1957 de ruimte in ging?
Laika
2.	Hoe heet het studentenlied dat vaak te horen is bij de opening van het academisch jaar?
Gaudeamus igitur ( Laten we ons daarom verheugen, zolang we nog jonge mannen zijn)
3.	Welke beroemde kunstenaar schilderde ‘Guernica’? Naar welke dichter is de brug bij de Waal bij
Zaltbommel genoemd?
Pablo Picasso / Martinus Nijhoff
4.	Hoe heet de Italiaanse vioolbouwer uit de 17e eeuw wiens violen nu miljoenen waard zijn?
Antonio Stradivari
5. Wat is de naam van de schrijver van ‘Het Diner’ en ‘Zomerhuis met zwembad’?
Herman Koch
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?
Johannes / Clara van Assisi / Petrus
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?
Volle Maan / Cirrocumulus (Opstapelen)
8. Welke Nederlandse Benedictijnermonnik is een gekende architect?
Dom Hans van der Laan
9. Wat is het ezelsbruggetje voor de volgorde van de Waddeneilanden?
TV-TAS
10.	In Zevenaar zijn de overblijfselen van een Romeins heiligdom gevonden. Er is ook een grote
hoeveelheid votiefstenen aangetroffen. Wat vertellen die stenen ons?
Stenen waarop de gelovige in een inscriptie laat weten dat een Godheid een gelofte heeft ingelost.
Dank je wel Bas de Zeeuw voor je inzending. Prachtige score!
En hier volgen de nieuwe vragen:
1. Hoe noem je de proeftijd waarbij personen worden ingeleid in het religieuze leven?
2. Wie stichtte de Oecumenische gemeenschap van Taizé?
3.	Wie is de auteur (en tevens priester) van de gedichten Moederkerken, Als de ziele luistert, Dien avond
en Die Rooze?
4. Welke rol speelde Hetty Blok in de televisieserie ‘Ja zuster, nee zuster’?
5. Hoe heet de bekende kathedraal die staat op een heuvel in de kunstenaarswijk Montmartre?
6. Van welke orde is het motto Ora et Labora en wie is momenteel staatssecretaris van de Heilige stoel?
7. Van welke stof worden de draden door rupsen gesponnen?
8. Cryptisch: Vervoer voor een vlotte predikant (tien letters).
9.	Naar welke stad vertrok de allereerste lijnvlucht vanaf Schiphol in 1920? En hoeveel passagiers
werden er vervoerd in dat jaar?
10. Wat is de naam van de hond van Kruimeltje in het gelijknamige boek?
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

oktober – december 2022
02 oktober – kleur: groen		
Israëlzondag
BMVier		
ds K.W. Broos
BSK		
ds T. Verbeek
09 oktober – kleur: groen
BMVier		
dhr J. Prij
BSK		
dhr A van Endhoven
16 oktober – kleur: groen		
Werelddiakonaat
BMVier		
ds H. IJzerman
BSK		
ds K.W. Broos
23 oktober – kleur: groen
BMVier		
ds K.W. Broos
HA
BSK		
ds J.C. van der Linden
HA
30 oktober – kleur: groen
BMVier		
dhr A van Endhoven
BSK		
dhr J. Prij
06 november – kleur: groen		
Dankdag
BMVier		
mw M.C van der Ent
BSK		
ds T. Verbeek
13 november – kleur: groen
BMVier		
mw C.E. Bakker
BSK		
ds O. Kroesen
20 november – kleur: wit		
Gedachteniszondag
BMVier		
ds K.W. Broos
BSK		
mw. L. Roosendaal
27 november – kleur: paars		
1e zondag van advent
BMVier		
ds H. IJzerman
BSK		
dhr A. van Endhoven
04 december – kleur: paars		
2e zondag van advent
BMVier		
ds K.W. Broos
HA
BSK		
ds N. Falkenburg
HA
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
25 september
02 oktober
09 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
06 november

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

(Sint-Mariastraat 142b)
Katinka Broos
HA
Akke Gerritsen
Jan Prij
Herman IJzerman
Katinka Broos
Bart Starreveld
Katinka Broos
Gedenken overledenen

Daarna nog onbekend

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 06 november
2022
per e-mail:

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

Vieringen wijkpastoraat Rotterdam West in BMVier

28 oktober
15.00 uur
		
25 november
15.00 uur

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

Els Schenk
en Anneke IJzerman
Katinka Broos

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

Allerzielen

KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150
3037 GM Rotterdam
tel. 010 - 466 03 78
e-mail: bureau@
bergsingelkerk-bmvier.nl

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

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: scriba@
bergsingelkerk-bmvier.nl

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

