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Voor u ligt een nieuwe Mare, Vol Mooie hoofdstukjes oVer allerlei 
onderwerpen. wij zijn er trots op dat het weer een dikker nuMMer is. 

dank Voor alle inzendingen. Veel leesplezier.
Corrie de Groot

Ik las een gedicht van Menno Wigman. Ik kreeg 
het er koud van. Het heet Slotsom

De hemel, het schaamdeel, het graf; niet nu
Nu even niet. Mij gaat het om de straat,
Hoe elke stap je tot een prooi verlaagt:

De schoensmid hoopt dat je een zool verliest,
De ober rekent op een lege maag,
De kroegbaas bidt, dat je van dorst vergaat

En elke winkelier wil dat je mak
En ondoordacht een apparaat aanschaft
Dat het exact binnen vier jaar begeeft.

En als jij het begeeft: reken maar niet
Dat het gecijfer dan verstomt:
Geen mens gaat gratis in de grond. Niets nieuws,

Ik weet het, en de jaaromzet gaat voor.
(Het lichaam, heet het, is een tempel Gods.)
Je sterft alsof een fruitkast geld uitkotst.

 Vorig jaar was een mensenleven officieel 2,7 
miljoen juridisch waard. Je bent waard, wat je 
economisch waard bent. Niet naar je spirituali-
teit, je liefde en de leegte die je bij je dood zou 
nalaten (“De hemel, het schaamdeel, het graf.”) 
wordt gevraagd, maar naar je economische 
waarde. Al op school wordt een kind becijferd en 

bepaalt de Cito-toets wat het waard is. Leren is 
waarde toevoegen. 
 
We zijn terecht geschokt door ons slavernijverle-
den en we richten er monumenten voor op, alsof 
de geest van de slavernij voorbij was. Maar verre 
van dat: geld maakt nog altijd slaven van men-
sen. Veel trotse huisbezitters of bedrijfseigenaren 
zijn eerder slaven van de banken. De welgestelde 
topman (ruim 6,5 miljoen dit jaar voor Ahold 
topman Frans Muller) is vooral slaaf van zijn 
winst bejagend bedrijf. Met de blik van het geld 
alleen keken overheid en NAM naar de Gronin-
gers – eerst om gas op te pompen, daarna om 
voor hen de hand op de knip te houden. Obesitas, 
zegt de overheid, moet bestreden worden omdat 
het € 15.000 per jaar per persoon kost. In de 
gezondheidseconomie is de prijs van een gezond 
levensjaar (Quality Adjusted Life Year, ofwel QALY 
genoemd) vastgesteld op € 80.000 als absoluut 
maximum – al is slechts 20.000 kosteneffectief. 
De mens als economisch ding. Dat is geen 
modern mensbeeld, maar oeroud. Voor dertig 
zilveren munten verkocht Judas Jezus. 
Volgens Exodus vond Mozes dat al de goede 
prijs voor een slaaf. Slavernij kon alleen bestaan, 
doordat vanouds de waarde van een mens in geld 
werd uitgedrukt. En iedereen kijkt nu nog steeds 
met de taxerende blik van een slavenhandelaar 
naar de medemens.
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Joan Wils dichtte in Ballade van de slavenhaler:

Fort Zeelandia was het eind van de reis,
het schip werd daar ontladen,
de schipper becijferde per slaaf de prijs,
de supercargo moest hem raden.

Van de vijfhonderdacht waren velen dood,
het zou over de honderd belopen,
de rest stond schamel of bewust en groot
en wachtte wie hen zou kopen.

Wat is een mens – wat blijft er van hem/haar over – wat zal 
zijn restwaarde blijken? Ook daarover denken we vaak in 
termen van prestatie, financiële waarde – huis, bedrijf, boeken 
die goed verkopen, antiek? Vrijwel elke dag roept de radiore-
clame dat je toch vooral na je dood verder moet leven door 
een legaat aan een goed doel. Onsterfelijkheid wordt ons op 
basis van onze nalatenschap toebedeeld. Het Koninkrijk is niet 
voor de armen. Bernlef schreef:

Beroemd maar dood vroeg hij: en
wat bleef er van mij over?

Ik wees op een losse regel
een uit zijn verband gerukt citaat
meestal toegeschreven aan een ander.

Voetafdruk op een verlaten strand
vol lege, uitgewoonde schelpen.

Prachtig is de onsterfelijkheid
maar wat doen wij in de tussentijd?

Wat is een mens waard? Al bedoelde hij dat niet zo, toch geeft 
Pilatus de oplossing op die vraag, als hij op de gemartelde 
Jezus wijst en zegt: “Zie, de mens.” Daarmee onthult hij de 
onschatbare waarde van een failliet verklaard leven. Niet 
zijn economische waarde zegt wie hij is (hij brengt immers 
niet meer op dan een slavenprijsje), maar zijn idealisme, zijn 
betrokkenheid, inzet en liefde – zijn leerlingen beseffen dat. 
Daar ligt de fout in ons mensbeeld. Niet wat ik heb, wat ik 
voor de commercie “waard” ben, maar wie ik ben, wat ik in 
mijn relaties beteken voor de ander, mijn innerlijke rijkdom – 
daarin ligt mijn echte waarde. 

Niet de blik van het “hebben” maar alleen de blik van het 
“zijn” kan onze menselijkheid redden. Dit gedicht van Ed 
Hoornik leerden velen al op school: Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werk’lijkheid, de and’re schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Als de balans wordt opgemaakt (wel dreigend “oordeel” 
genoemd – bij Wigman de ”slotsom”” ) blijkt wat een mens 
waard is. Niet mijn huis, bankrekening en legaat onthullen 
dan wat ik waard ben, maar het verdriet van wie achterblijven 
en voor wie een wereld van liefde, aandacht, wijsheid, teder-
heid instort: “De hemel, het schaamdeel, het graf” ofwel mijn 
geloof/visie/wijsheid, mijn intieme liefde en alles wat met 
mijn dood diepe littekens achter laat  – dat is mijn waarde. 
Die is onschatbaar. Die slotsom wordt opgemaakt als ik het 
meest weerloos ben – want nooit ben je zo weerloos als wan-
neer je dood bent en mensen van je kunnen zeggen en met je 
kunnen doen wat ze willen. Juist dan onthult het verdriet van 
de ander wat je waard bent. 
W. H. Auden verwoordde dat voor mij nog altijd het mooist: 

Zet stil die klokken. Telefoon eruit.
Verbied de honden hun banaal geluid.
Sluit de piano's, roep met stille trom
de laatste tocht van deze dode om.

Laat een klein vliegtuig boven 't avondrood
de witte boodschap krassen: Hij is Dood.
Doe crêpepapier om elke duivenkraag
en hul de landmacht in het zwart, vandaag.

Hij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn West en Oost,
hij was al mijn verdriet en al mijn troost,
mijn nacht, mijn middag, mijn gesprek, mijn lied,
voor altijd, dacht ik. Maar zo was het niet.

Laat in de sterren kortsluiting ontstaan,
maak ook de zon onklaar. Begraaf de maan.
Giet leeg die oceaan en kap het woud:
niets deugt meer, nu hij niet meer van mij houdt.

 Dick van Kampen

Het oudste gemeentelid van de Urdu-gemeente, 
meneer Paul is op 22 januari overleden. Dhr. Paul heeft 
jarenlang met plezier in de Bergsingelkerk gewerkt. 
Het is nu een gemis voor iedereen in de gemeente. 
Hij was altijd aanwezig in de kerk en deed zijn best 

om iedereen tevreden te houden. De gemeente 
heeft op zondag 18 februari een herdenkingsdienst 
gehouden voor meneer Paul. Op 14 februari heeft 
Dave Bhatti, gemeentelid van de Urdu-gemeente een 
openhartoperatie ondergaan. 

UIT DE URDU-GEMEENTE
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Het beleidsplan is besproken in de gemeente en 
vastgesteld door de kerkenraad. Nu kunnen we 
aan de slag. Uit de gemeente zijn een aantal goede 
voorstellen gekomen, één ervan is een prioriteitenlijst 
op te stellen. Dat betekent dat de kerkenraad ook 
jaarplannen zal maken, zodat we niet alles tegelijk 
willen (en er daardoor niets van terecht komt).

Niet de eerste prioriteit, maar wel een essentieel thema 
dat aangedragen wordt in het beleidsplan is de Groene 
Kerk. Hieronder probeer ik een beeld te geven wat dat 
betekent. De Protestantse Kerk/Kerk in Actie heeft 
samen met Tearfund het programma Groene Kerken 
opgericht. Ik zou het eerder een beweging noemen. 
De bedoeling van die beweging is dat kerken elkaar 
stimuleren en inspireren om duurzamer te worden. 
Die duurzaamheid omvat het vergroenen van de 
gemeenschap én sociale rechtvaardigheid. Kerken die 
zich aansluiten bij deze beweging proberen elk jaar 
een duurzame stap te zetten. Dit kunnen stappen zijn 
op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en 
inspiratie, beleid, energiebesparing, energie opwekken 
en omgang met natuur. Dat klinkt goed en ik denk dat 
we binnen onze gemeente daar nog wel een paar slagen 
in kunnen maken, maar het zou ook mooi zijn om 
eens van gedachten te wisselen wat we al wel doen. De 

Bergsingelcolleges met Paul Schenderling en Henk 
Oosterling (van doemdenken naar doendenken) waren 
in ieder geval al inspirerende stappen. Maar ik denk 
dat veel gemeenteleden nadenken over dit thema en 
wellicht goede ideeën hebben.

Op de gemeentevergadering is geadviseerd om goed 
te kijken welke menskracht elk beleidsvoornemen 
vraagt en of we dat op kunnen brengen. Daar zullen 
we ook bij dit thema goed naar moeten kijken. De 
beleidsgroep adviseerde een Taakgroep samen te 
stellen met vertegenwoordigers van allerlei groepen 
en leeftijden. 

GROENE KERK

 

Communicatie is belangrijk in onze gemeente: wat 
gebeurt er, hoe komen we dat te weten en hoe kunnen 
we ons met elkaar verbinden, ook buiten de zondagen. 
In deze tijd zijn daar steeds meer middelen voor: 
WhatsApp-groepen, Facebook, Instagram, de website, 
zondagsbrieven en natuurlijk Mare. Vooral de eerste 
vier middelen ontwikkelen zich flink. Maar Mare lijkt 
een onveranderlijk middel, een kerkblad is toch altijd 
een gezicht van de gemeente geweest. Is het dat nog? 
Op dit moment ontvangen 40 adressen Mare via de 
mail, 380 exemplaren worden gedrukt en rondgebracht 
of verstuurd. Dat lijken behoorlijke aantallen, maar de 
redactie èn de taakgroep communicatie vragen zich af 
of de Mare (nog) gelezen en gewaardeerd wordt. Graag 
vragen we hierover uw mening. Leest u de artikelen? 

Pakt u vooral Mare voor informatie? Vindt u dat onze 
gemeente zonder een kerkblad zou kunnen?

Als u dit leest, betekent het in ieder geval dat ú Mare 
opent en leest en wellicht geïnteresseerd bent in kerkelijk 
nieuws. Reageer daarom vooral op bovenstaande vragen, 
ander commentaar is natuurlijk ook welkom. Om de 
mening te polsen van de mensen die Mare niet lezen, 
zullen we binnenkort ook een paar mededelingen doen 
in de zondagsbrieven. Help ons meedenken: spreek 
na de dienst iemand van de redactie of de taakgroep 
communicatie aan of mail naar mare@bergsingelkerk-
bmvier.nl

Katinka Broos

DE TOEKOMST VAN MARE

De operatie is geslaagd en hij is nu thuis aan het 
herstellen. Dominee Eric had hem in het ziekenhuis 
bezocht en gebeden voor hem. Vorige week is de 
vastentijd begonnen, de veertig dagen voor Pasen. 
Dominee Eric bezoekt iedere dag een gemeentelid 
thuis. Er wordt gezongen en gebeden en daarna wordt 
er samen gegeten. De gemeenteleden wonen verspreid 
in Nederland, dus dominee Eric moet soms lange 
reizen maken. Een jong gemeentelid uit Nijmegen was 

ernstig ziek en is geopereerd. Gelukkig gaat het iets 
beter met haar. Zij moet ook verder nog herstellen. 
Op 5 maart krijgt de Urdu-gemeente bezoek van 
pastoor Subhash Gill uit Pakistan. Op Goede Vrijdag 
is er een gezamenlijke kerkdienst in de Bethelkerk in 
Amsterdam. Deze begint om 12.00 uur. Pasen wordt 
gezamenlijk gevierd in de Bergsingelkerk.

Asha Bhatti
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Het college van diakenen geeft vanaf heden twee 
tot drie keer per jaar in Mare een update over onze 
diaconale activiteiten. Het gaat soms over activiteiten 
met een diaconaal karakter die wij zelf organiseren, 
maar het kan ook een update zijn over één van de 
doelen die wij (financieel) ondersteunen. Op deze 
manier willen wij laten zien wat er op diaconaal gebied 

gebeurt vanuit onze gemeente. Al het diaconale werk 
kunt u en jij ook financieel ondersteunen door bij te 
dragen aan de zondagse collecte, of door een gift over 
te maken op ons rekeningnummer (zie de voorlaatste 
bladzijde van deze Mare).

Namens de diaconie, Marlies van Doorn (secretaris)

DIACONIE

De taakgroep coördineert de binnenkomende ideeën, 
initieert dat er ook plannen worden uitgevoerd en 
toetst andere beleidsvoornemens aan het integrale 
beleid duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 
zorg voor de schepping. Dat klinkt heel groots en 
veel, maar misschien bedenken gemeenteleden wel 
mooie heel concrete stappen, zoals zonnepanelen, 
een insectenhotel, vorming en toerusting, aandacht  
in kerkdiensten, duurzame schoonmaakmiddelen, 
diaconale projecten, noem maar op.

In Rotterdam doen al drie kerken mee: de Oranjekerk, 
de Laurenskerk en de Fonteinkerk. Wij zouden ons 
op den duur aan kunnen sluiten bij deze landelijke 
beweging, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ergens in de 
komende beleidsperiode gaan we met dit thema aan de 
slag. Wil je meedoen, of heb je al ideeën? Meld je dan 
bij onze scriba Geke Westera. Wil je alvast meer weten? 
Kijk dan op de website https://www.groenekerken.nl

Katinka Broos

De viering van Aswoensdag hebben we dit jaar als 
diaconie gezamenlijk voorbereid met pioniersplek 
Goud op Zondag. Aswoensdag is bij uitstek een diaconale 
viering! Het is de start van de veertigdagentijd waarin 
het gaat om versobering, inkeer en vasten terwijl we 
op weg zijn naar Pasen.
Goud op Zondag is een diaconale pioniersplek, heeft 
een sterk intercultureel karakter en staat in de traditie 
van de wereldkerk. Ook werkt Goud op Zondag nauw 
samen met het wijkpastoraat Goud van Noord. De 
diaconie ondersteunt een project van Goud van Noord.
In de voorbereiding hebben we bewust gekozen om het 
ritueel van het askruisje dit jaar uit te voeren met as 
van palmtakjes. We lieten ons hierbij inspireren door 
de traditie van de wereldkerk. Ook voerden we dit jaar 

een lange traditie van de Bergsingelkerk-gemeente uit: 
het gezamenlijk verbranden. Met het ritueel van het 
verbranden laat je achter je wat je los wilt laten in het 
vertrouwen dat God je daarbij helpt.

Na het verbranden van de palmtakjes hebben veel 
mensen een askruisje ontvangen. Het askruisje luidt 
een nieuwe tijd in: bekeer je. Keer je af van de zonde 
en keer je toe naar de Heer. Met elkaar sloten we de 
viering af met de Maaltijd van de Heer. We voelden ons 
verbonden met kerken wereldwijd die op Aswoensdag 
het avondmaal vieren, om te denken aan het lijden 
van Jezus, maar ook aan het lijden van de wereld. 
Samen delen, als zichtbare start van een periode van 
versobering en inkeer in de veertigdagentijd.
De cantorij was volledig aanwezig tijdens deze viering 
en werd ondersteund door een aantal zangers van 
Goud op Zondag. De muziek was afkomstig uit het 
repertoire van de cantorij, liederen van Taizé en vanuit 
het repertoire van Goud op Zondag. Vanuit de diaconie 
was er contact gelegd met verschillende kerken in 
Rotterdam-Noord om samen te vieren. Uit verschillende 
kerken waren er bezoekers aanwezig. Vanuit Goud 
op Zondag is het Noorderlicht uitgenodigd. Uit deze 
gemeente waren ook veel bezoekers aanwezig. 

ASWOENSDAG 2023
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Het was mooi en goed om zo met ruim honderd 
mensen een viering te hebben op Aswoensdag.
Aswoensdag 2024 willen we opnieuw gezamenlijk 
vieren. Was u of jij er dit jaar niet bij? Kom dan de 
volgende viering eens langs om kennis te maken 
met een viering waarin verschillende tradities 
samenkomen om zo samen de veertigdagentijd te 
beginnen.

Namens de diaconie, Arjen Oosterlee 

Op zondag 19 februari is er door de diaconie een extra collecte 
ingelast voor het werk van Stichting Schlomo, onderdeel 
van Suroyo Aid Network International. Het collectedoel 
was specifiek bedoeld voor kunst-therapie voor de jonge 
slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. Sandra 
Korteweg (ouderling – kerkrentmeester) werkt voor Schlomo 
en geeft een toelichting op het collectedoel.
De aardbevingen van 6 en 21 februari in Turkije en 
Syrië, richtten alle internationale aandacht op het 
gebied. Direct kwamen reddingsacties en noodhulp op 
gang en waren alle media aanwezig voor aansprekende 
beelden. Langzaam veranderen reddingsacties in 
bergingsacties en wordt noodhulp reguliere hulp. 
Media-aandacht ijlt nog wat na en verdwijnt dan. 
Buiten het rampgebied draait de wereld als vanouds 
door. Voor overlevenden begint dan alles pas. Zonder 
alle aandacht verder. Weer naar school, weer naar 
werk, weer naar huis, weer terug naar hoe het was. 
Dat is voor volwassenen al moeilijk, maar hoe doe je 
dat als kind? Hoe ga je verder met leven als je voor 
deze traumatische ervaring nog nauwelijks aan leven 
was toegekomen? Wat is jouw normaal? Wat is jouw 
zekerheid? Wat is jouw veiligheid?

De collecte van 19 februari 
was bestemd voor kunst-
therapie voor kinderen. 
Schlomo begon in 2017 in 
Irak met het aanbieden 
van deze therapie aan 
kinderen die door de 
inval van ISIS in 2014 in 
het midden van de nacht 
met hun ouders moesten 
vluchten. Die angst, dat 
verlies van veiligheid, die 

confrontatie met de dood, die totale radeloosheid van 
ouders, hoe ga je daarmee om?

Kunst-therapie zet kinderen op leeftijd bij elkaar. 
Een tekenleraar leert hen de beginselen van tekenen 
en kleur, een psycholoog maakt onbespreekbare 
onderwerpen bespreekbaar, in groepsverband en 
individueel, en de (kinder)bijbel geeft hen houvast. 
Gedurende drie maanden komt de groep op vier 
ochtenden per week bij elkaar. Die intensiteit maakt 
dat het een vriendengroep wordt. Een vriendengroep 
waar niemand hoeft te zeggen dat het zwaar is, 
omdat iedereen dat herkent. Het overwinnen van 
angst, het weer veilig voelen en de mogelijkheid je te 
kunnen uiten, niet alleen in woord maar juist ook in 
beeld, geeft de kinderen een stabiele mentale basis, 
juist wanneer alle aandacht verdwenen is! Na drie 
maanden volgt een tentoonstelling van hun werk, 
bijgewoond door ouders, familie, vrienden, maar 
vooral door notabelen uit hun eigen gemeenschap. De 
kinderen zijn belangrijk voor de gemeenschap en dat 
maakt hun aanwezigheid duidelijk. Over een half jaar 
wil Schlomo in Syrië en Turkije beginnen met Kunst 
Therapie, te beginnen met een pubergroep. Zij hebben 
alle ontreddering bewust meegemaakt en ondergaan. 
Hoe gaan zij verder en bij wie kunnen zij terecht? Ze 
worden beschouwd als kleine volwassenen en moeten 
vooral steunen. Maar ook zij moeten gesteund worden, 
handvatten krijgen om door te gaan, vertrouwen 
terug op leren bouwen om geen gefrustreerde of zelfs 
verloren generatie te worden die alleen nog maar van 
alles weg wil vluchten.

Sandra Korteweg - Vermeer

STICHTING SCHLOMO – ART-THERAPY 
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IN MEMORIAM
Op woensdag 25 januari is meneer Wilson Paul 
overleden. De meeste mensen uit de Bergsingelkerk 
kennen hem als de Pakistaanse koster. Meneer Paul 
woonde in de woning boven de kerk. Met hem is 
een hele geschiedenis verbonden tussen de Urdu-
gemeente en onze gemeente. Hij is de vader van onze 
diaken Javed. Javed sprak tijdens de uitvaartdienst op 
31 januari prachtige, liefdevolle woorden over zijn 
vader. Eigenlijk zouden we allemaal een beetje meer 
als zijn vader kunnen zijn: vol liefde, zorgzaam, uit 
op verbinding, en altijd aanpakken. Hoe oud meneer 
Paul was heeft hij nooit precies geweten. Samen met 
zijn kinderen heeft hij geprobeerd terug te rekenen: 
wanneer hij uit Pakistan vertrok, wat hij daar wel 
en niet meegemaakt heeft… De conclusie was dat 
hij ongeveer 92 jaar moet zijn geworden. Bij zijn 
uitvaart waren veel mensen aanwezig: Natuurlijk uit 
Nederland, maar ook uit België, Frankrijk en zelfs uit 
Canada kwamen mensen uit de Urdugemeenschap 
om hem de laatste eer te bewijzen. Verschillende 
voorgangers, onder wie natuurlijk zijn schoonzoon 
dominee Eric, deden het woord. Nederlandse mensen 
konden via een koptelefoon vertalingen in het Engels 
horen. Zelf was ik getroffen door het zingen van psalm 
23. Ik weet de woorden van de psalm, maar de melodie 
die de Urdu’s zongen is totaal verschillend van de onze. 
Ik liet mij meedragen door de meditatieve muziek. 
Na de dienst werd meneer Paul stijlvol naar zijn laatste 
rustplaats gebracht door heel veel mensen.
Voor zijn familie heeft zijn overlijden grote gevolgen. 
Meneer Paul was een verbindende factor én hij bood 
een aantal familieleden onderdak. Maar ook wij 
zullen hem missen zoals hij altijd door de kerk liep op 
zoek naar hand-en-spandiensten. Laten we de familie 
opdragen in onze gebeden.

Katinka Broos

Op 29 januari overleed Cornelis Anthonie van 
Wijngaarden (geboren 30-05-1934). Cees heeft een 
lange geschiedenis in de Bergsingelkerk en heeft veel 
voor onze gemeente betekend: als diaken, organist en 
medewerker op het kerkelijk bureau. En natuurlijk 
als trouwe kerkganger, samen met zijn gezin en later, 
toen de kinderen waren uitgevlogen, alleen met Thea.
Cees leefde al enige tijd in ‘reservetijd’ of misschien 
kan ik beter zeggen ‘cadeautijd’. Zijn arts had hem 
een prognose gegeven, maar het leven was Cees lief 
en hij wilde er zo lang mogelijk alles uithalen. En dat 
heeft hij gedaan, met zorgzaamheid en vol liefde.
Zijn broer en twee van zijn kinderen vertelden daarover 
in de herdenkingsdienst op 4 februari. Cees kwam 
uit een gezin dat strikt en streng in de leer was en 
waar vader alles voor het zeggen had. Cees heeft lang 
aan die leefstijl vastgehouden, ook toen hij een eigen 
gezin kreeg. Maar hij veranderde langzaam, misschien 
tekenend voor zijn generatie. Het zeker weten nam af 
en de vragen en soms twijfel namen toe. Maar Cees 
ontdekte dat dat niets af deed aan zijn geloof, maar de 

vragen verrijkten. Zijn broer vertelde dat de geboorte 
van zijn eerste kleinkind hem zo overweldigde op een 
manier die hij niet kende -  één en al liefde ging door 
hem heen. Door die gebeurtenis verzachtte hij. Zijn 
dochter vertelde over de muziek die zij deelden en de 
ontroering over de kleine dingen, zoon Ton vertelde 
over het rijke leven van zijn vader en liet daarbij 
beelden zien. Naast de mooie liederen had Cees een 
lied van Toon Hermans uitgekozen, gezongen door 
Wende Snijders “Als de liefde niet bestond”. Een 
prachtig lied, dat weergeeft wat Cees ronduit kon 
beamen: uiteindelijk gaat het om de liefde.
Thea blijft achter na een huwelijk van 62 jaar. Laten 
we haar en hun (klein)kinderen in onze gebeden 
gedenken en haar niet alleen laten.

Katinka Broos

Op 4 februari is op 76-jarige leeftijd overleden Arie 
Gerrit Weemhoff. Wij kennen hem als Arie. In zijn 
scootmobiel zat hij iedere zondag voorin de kerk. Een 
scootmobiel met een gekleurde slinger eraan. “Een 
beetje opvrolijken met die slinger,” zei Arie. De laatste 
tijd zagen we hem minder omdat hij steeds benauwder 
werd. Ach, die benauwdheid had hij al jaren en daar 
kon Arie bewonderenswaardig goed mee omgaan. 
Soms werd het te erg en werd hij weer (voor een tijdje) 
“bijgetankt” in het ziekenhuis.
Arie geloofde op een manier waar je soms jaloers 
op kon worden. We hebben dat ook onder woorden 
proberen te brengen in zijn afscheidsdienst.
God was zijn “Vader in de hemel” en Jezus was zijn 
“allergrootste vriend”. Daar kwam niemand tussen!! 
En de kerk speelde daarbij een belangrijke rol. Hij 
hield van “zijn kerk” zei hij. De Bergsingelkerk. 
Hij wist alle predikanten van vroeger tot nu op te 
noemen. Vol liefde kon hij vertellen over zijn openbare 
geloofsbelijdenis.
Arie werd steeds benauwder. Op een vrijdagmiddag 
hebben we met zijn liefste vrienden van de 
Bergsingelkerk, Corrie en Johan, brood en wijn 
gedeeld. Dat hebben we gedaan met het avondmaalstel 
van de Bergsingel. Prachtig vond hij dat. We hebben 
zelfs zijn lievelingslied daar met elkaar gezongen: “Ga 
niet alleen door ’t leven…”.
Arie had ook al een tijd terug samen met Marian 
Luijkenaar Francken (die ook heel veel voor Arie heeft 
gedaan) de liturgie voor zijn uitvaart gemaakt. 
Op 14 februari hebben we daar een mooi geheel van 
proberen te maken. We hebben over geloof, hoop en 
liefde gelezen en zijn lievelingsliederen gezongen en 
natuurlijk aan het eind “Ga niet alleen door ’t leven…”
En weer moeten we in zo’n korte tijd afscheid nemen 
van een vaste figuur, een bekend gezicht, een trouwe 
kameraad in de Bergsingelkerk.
We denken aan zijn familie en vooral ook aan Corrie, 
Johan en Marian die Arie zeker zullen missen. 
Wat wil je…., zo’n aardige, lieve, eerlijke, trouwe 
Rotterdammer!!

Aad van Endhoven

UIT DE GEMEENTE



7

DE ONBEWUSTE WORTELS VAN ONZE 
VOOROORDELEN
Zelden ervoer ik zoveel connectie met iemand. Hij is 
nog geen jaar in Nederland, spreekt Arabisch, Engels 
en eenvoudige zinnetjes Nederlands. Hij is moslim 
en komt uit een gesloten cultuur vol oorlogsgeweld. 
Het rijtje met verschillen tussen ons kan ik makkelijk 
aanvullen. Toch ervaar ik een diepe verbondenheid. 
En dat heeft niet alleen met zijn open mind te maken. 
Hoe kan dat?

In mijn werk ontmoet ik veel mensen met een 
andere culturele en religieuze achtergrond. Je werkt 
met elkaar samen. Soms bied ik als buurtpastor een 
luisterend oor. Als je mensen beter leert kennen ga je 
van ze houden. Dat vraagt commitment. Mensen zijn 
anders dan jijzelf.

Het is makkelijker om met mensen van je ‘eigen 
soort’ op te trekken. Je begrijpt elkaar, je spreekt 
dezelfde taal, je deelt dezelfde levensbeschouwelijke 
achtergrond en je geniet allebei van een chocolade 
paashaas (om maar wat te noemen). Hoe eenvoudig 
kan het leven zijn. Waarom moeilijk doen als het 
makkelijk kan?

Of je vooral met mensen van ‘jouw eigen soort’ 
optrekt? Check je privé contacten in je telefoon en 
je hebt het antwoord. De kans is groot dat jij, net als 
ik, in je eigen bubbel leeft. Niet gek, want uit MRI-
onderzoek blijkt dat we een tweeledig begrip van 
‘wij en zij’ hebben. Het schijnt dat onze empathische 
vermogens alleen worden geactiveerd als we de ander 
identificeren als iemand van onze groep. Hier hebben 
we een belangrijke oorzaak te pakken van veel ruzies, 
conflicten en oorlogen. Er gebeurt zoveel onrecht 
omdat we anderen uit onze groep van betrokkenheid 
weren.

De kans is groot dat dit te maken heeft met het 
thema veiligheid. We zijn vanaf onze geboorte 
geprogrammeerd om samen te werken en 
betrokkenheid te tonen aan mensen die lijken op 
onze verzorgers. Als het goed is hebben zij ons een 
basisgevoel van veiligheid gegeven. We hebben 
minder op met mensen die heel anders lijken. Ziehier 
de onbewuste wortels van onze vooroordelen. Onze 
empathie gaat meestal uit naar de mensen van onze 
soort. Buiten onze eigen groep voelt minder veilig en 
dus bedreigend.

Dat is een gegeven waarmee we te dealen hebben. 
Waar het om gaat is: wat doen we met dat gegeven? 
Leggen we ons erbij neer en blijven we in onze veilige 
bubbel zitten? Of komen we uit onze comfortzone? 
Het eerste is verreweg het makkelijkst, maar ook een 
tikje saai. Het tweede is veel leuker en inspirerender.

Jezus is mijn grote inspirator op dat vlak. Als je het 
evangelie leest dan zie je hoe hij telkens verschillen 
tussen mensen overbrugt. Jezus zoekt de mensen op 
waar iedereen met een grote boog omheen loopt. Hij 
heeft geduld. Hij heeft onvoorwaardelijk lief. Jezus 
is een en al oor voor mensen die hun verhaal kwijt 
willen. Zijn liefde is grensoverstijgend. Soft? We weten 
hoe het is geëindigd met Jezus…

Als ik met de ogen van Jezus kijk ga ik anders 
zien. Aan de basis van onze verschillen ligt een 
gemeenschappelijke deler: we zijn allemaal mens. 
Uiteindelijk horen we allemaal bij dezelfde groep, 
namelijk de groep ‘mensheid’. Dat is onze common 
ground. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. 
We zijn mens. Mensen door God gemaakt.

Het evangelie helpt om anders naar je medemens te 
kijken. Dan kan het gebeuren dat je iemand buiten 
je eigen bubbel ontmoet en denkt: ‘Mens wat ben je 
mooi!’

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

GOUD VAN NOORD  

Mooi dat we de kans kregen om bij Kruispunt 
(KRO-NCRV) te laten zien en horen wat we doen 
in het Oude Noorden van Rotterdam en waarom 
dat een verschil maakt.

Zie: 
https://www.npostart.nl/kruispunt/22-01-2023/
KN_1730698
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Toegang 15,- incl. lunch, studenten 10,-.
Opgave voor 1 april door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening

NL33 INGB 0003 2762 80 van Kairos-Sabeel Nederland.

TWEEHONDERDSTE WAKE BIJ HET 

DETENTIECENTRUM ROTTERDAM

Al sinds 2005 worden er wakes ge-
houden bij het Detentiecentrum op 
Zestienhoven. Een gepast protest te-
gen het onmenselijke opsluiten van 
mensen, die niets op hun kerfstok 
hebben. Alleen hebben ze geen ver-
blijfspapieren. Er wordt veel gespro-
ken over het wel of niet toelaten van 
vreemdelingen. Het is ook absoluut 
een lastige zaak. Het moet humaan 
gaan. Geen vrijheidsberoving. Wij 
staan daar ook omdat we vanuit een 
breed perspectief kijken. Wat hebben 

wij westerlingen al gedaan om de welvaart te bevorderen, positief, maar ook negatief. Het bevorderen van 
welzijn van alle mensen is er niet. We hebben aan uitbuiting gedaan - slavernij en onderwaardering van 
prijzen voor producten – geen aandacht voor de verwerving van producten (kinderarbeid, slechte werkom-
standigheden). En nu blijven we doorgaan met het dichtzetten van onze grenzen zonder goed te helpen met 
ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld.

Op zondag 7 mei van 16.00 – 17.00 uur vindt deze speciale wake plaats aan de Portelabaan.

Op dit moment van schrijven is het programma nog niet bekend. Elke maand staat de oproep in de zondags-
brief, omdat onrecht aan de kaak gesteld moet worden. Betuig uw medeleven, kom!

Henk Willemse

 

In de Nederlandse vertaling van The Other Side 
of the Wall wordt ons een blik achter de Muur 
gegund door de ogen van Isaac Munther:
‘De bezetting raakt de ziel van Palestijnen 
maar ook van veel Israëli’s. In die zin zijn de 
laatsten de slachtoffers van hun eigen daden 
van onderdrukking. Op een bevreemde manier 

begon ik in te zien dat ook zij 
bevrijding nodig hebben, maar 
niet op dezelfde wijze als de 
Palestijnen. In het Kairos document wordt de bezetting 
omschreven als zonde tegenover God en mensen omdat 
het het beeld van God in de Israëli als bezetter perverteert, 
net zoals in de Palestijnen die leven onder bezetting.’
Met medewerking van o.a. een vertegenwoordiger 
van de Palestijnse NGO Al-Haq, Dick Couvée/oud-
predikant Pauluskerk, Martijn van Leerdam/predikant 
Pauluskerk, René de Reuver/scriba synode PKN, Anita 
Risseeuw/Fairtrade Palestine en Janneke Stegeman/
bevrijdingstheoloog.

DE ANDERE KANT VAN DE MUUR

Munther Isaac, 

Luthers predikant in Beit 

Sahour bij Bethlehem 

is op 9 mei 2023 in de 

Pauluskerk Rotterdam 

10.30 -16.00 uur.

Hij presenteert zijn in het 

Nederlands vertaalde boek:

‘The Other Side

of the Wall’
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Verhalen van
Jeannet Bierman

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

9 februari 2023 
Bekering en zoektocht naar identiteit 
Jeannet Bierman vertelt ons het verhaal van student 
Yovanny, een inheemse man die ooit wegvluchtte van 
zijn geboortegrond vanwege het geweld in zijn regio.

Studie en sport
Er wordt hier op 
de campus niet 
alleen gestudeerd 
maar ook veel ge-
voetbald. De stu-
denten zijn altijd 
op tijd voor de 
training en voor 

de wedstrijden. Het kán dus wel, zeg ik af en toe in 
een college. Een beetje moralistisch misschien maar 
wel gemeend. Er wordt gespeeld tegen jongeren uit 
een Baptistenkerk maar ook tegen teams uit naburige 
wijken. Ook voor Yovanny is voetballen een passie. Hij 
woont schuin tegenover me met zijn vrouw en hun 
dochtertje. Colleges hoeft hij niet meer te volgen. Hij 
probeert dit jaar zijn eindscriptie te schrijven.

Eén van de vele 
ontheemden
Veertien jaar ge-
leden is hij met 
zijn ouders en 
zus in Cali komen 
wonen. Zoals dui-
zenden andere 
ontheemden zijn 
ze gevlucht voor 

het geweld. De zwager van Yovanny is vermoord door 
de guerrilla’s en de zaak van zijn vader ging failliet. 
De wijk waar ze terecht komen heet Agua Blanca. Een 
plek waar nog dagelijks veel mensen, ook Venezola-
nen, een stuk land bezetten in de hoop dat wanneer 
ze er een huis bouwen, het gelegaliseerd wordt en er 
in de toekomst water en elektriciteit komt.

Bekering
“In die tijd geloofde ik niet in God en was ik ook 
helemaal niet geïnteresseerd in waar de kerken mee 

bezig waren. Ik werkte hard in de bouw en in restaurants 
om te overleven. Tot ik op een keer meegenomen werd 
naar de kerk door vrienden. De begrafenis van de oma 
van één van die vrienden maakte veel indruk op me. 
In die dienst had ik het gevoel dat ik God ontmoette. 
Ik voelde me thuis in de eenvoudige kerk waar alleen 
arme en ontheemde mensen kwamen. De pastor was 
een uitgetreden guerrillero die veel sprak over sociale 
gerechtigheid en z’n woorden ook in de praktijk 
bracht. En ik werd steeds actiever in deze kerk. Op 
een dag nam de pastor me mee naar de universiteit 
en zo ben ik in aanraking gekomen met de studie 
theologie. Er ging een wereld voor me open. Vanuit de 
analyse van de samenleving, vanuit mijn context ging 
ik de verhalen uit de Bijbel anders lezen. Ik kon me 
identificeren met sommige Bijbelse figuren en het was 
alsof de profeten in Colombia rondliepen.

Teleurstelling en op zoek naar identiteit
Maar na een paar jaar ging het helemaal mis. De kerk 
groeide en groeide en werd hiërarchisch, de pastor 
en zijn kerkenraad veranderden in potentaten en de 
corruptie kreeg steeds meer mensen in z’n greep. 
Toen dit alles onbespreekbaar bleek te zijn, heb ik 
me uitgeschreven uit de kerk en ben ik ook gestopt 
met de studie theologie. Ik was verschrikkelijk 
gedesillusioneerd. Eén van de professoren hield echter 
contact met me en stelde me in de gelegenheid kennis 
te maken met groepen inheemsen op het platteland, 
waar hij geregeld mee optrok. Zij leefden in grote 
armoede en hadden geregeld te maken met geweld. Ik 
raakte onder de indruk van de relatie die zij hadden 
met de natuur en het land dat ze bewoonden en 
bewerkten. Vanaf de eerste ontmoeting ging ik me 
meer verdiepen in mijn eigen achtergrond. Mijn vader 
is inheems maar het speelde nooit een rol; het kwam 
eigenlijk nooit ter sprake in onze familie. Nu zag ik 
het als een belangrijk onderdeel van mijn identiteit.”

Een volgende keer vertel ik jullie graag meer over 
Yovanny.

Jeannet Bierman, Cali, Colombia 

BLOG JEANETTE BIERMAN

 

 

 

 

Yovanny (rechts) met vrouw en dochtertje
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Het wijkpastoraat is blij met de giften van vele vrienden 
voor ons energiefonds.
We besloten om hier zorgvuldig mee om te gaan. We 
wisten niet hoeveel we zouden ontvangen en hebben 
besloten de ergste nood van een aantal gezinnen te 
verzachten en gaven in totaal in de maanden december 
en januari 35 gezinnen € 100 als steuntje in de rug.
Naast deze gift keken we mee hoe mensen ervoor 
konden zorgen dat de energiekosten beperkt kunnen 
worden. De vrouwen van Rosa en de moedergroep 
van het kinderwerk hebben een training gekregen via 
de Energiebank Rotterdam. De voorlichting besloeg 
drie bijeenkomsten waarbij vrouwen bewust werden 
gemaakt van het gebruik van elektriciteit en gas in hun 
huis. Daarna werden tips gegeven om zuiniger te leven. 
Ook werd uitgelegd hoe tocht werkt en wat je er tegen 
doen. De vrouwen kregen een pakket  van zes artikelen 
naar keuze mee met besparingsmiddelen. Dat waren: 
verlengsnoer met aan- en uitknop, warme deken, 
isolatietape en folie. Maar ook een energiezuinige 
douchekop en een brievenbusklep. Zo kon iedereen 
thuis aan de slag gaan. Een paar vrouwen werden 
energiecoach zodat ze andere vrouwen adviezen 
konden geven.
De gezinnen werden en worden ook individueel 
begeleid. In het Oude Westen zijn er gesprekken waarin 
ook voorlichting wordt gegeven over het prijsplafond. 
Hoe werkt dat allemaal en wat kunnen we doen om het 
verbruik van gas en elektriciteit zo veel mogelijk onder 
dat prijsplafond te krijgen?  Een hele klus, ook omdat 
voor veel mensen de energie niet de enige zorg is die 
ze hebben; immers, heel veel andere kosten stijgen ook, 
het is vaak een heel gepuzzel.
Rotterdam heeft een ‘witgoedfonds’ gevuld. Mensen met 
een kleine beurs die oude, energie slurpende koelkasten 
en wasmachines hebben kunnen van dat fonds een 
zuiniger apparaat aanvragen. Het wijkpastoraat vraagt 

dit voor gezinnen aan, Rosa werkt daarin samen met de 
Energiebank en in het Oude Westen doet Fina Awusa, 
maatschappelijk werker bij het wijkpastoraat, deze 
aanvragen.
Tot onze vreugde kwam er veel meer geld binnen dan we 
uitgegeven hebben. We beseffen dat de € 100 natuurlijk 
nooit genoeg is om de gezinnen daadwerkelijk te helpen. 
Daarom kijken we wat de gevolgen van het prijsplafond 
zijn. Terwijl ik dit schrijf meldt Eneco dat ze per maart 
de prijzen voor een variabel contract aanzienlijk gaan 
verlagen.
Vanuit het wijkpastoraat gaan we komende maanden 
bekijken wat de schade is van het afgelopen jaar en 
gaan we de gezinnen ondersteunen die schulden en 
betalingsachterstanden hebben opgelopen. Samen met 
het bemiddelen bij een goede betalingsregeling kunnen 
veel gezinnen toch weer ademhalen en de verwarming 
aan doen.
Tenslotte een kanttekening….
Het is lastig om geld te ontvangen én het is lastig om 
geld te geven. In het wijkpastoraat gaan we uit van de 
regie en de waardigheid van ieder mens. We hebben 
moeite met de schoolontbijten en de voedselbonnen 
die uitgedeeld worden. Ook toen we zelf participeerden 
in de Voedselbank, deden we dat onder protest. Ieder 
volwassen mens zou toch zelf voldoende middelen 
moeten hebben om zijn/haar leven vorm te geven!
Bij het geven van dit geld aan de gezinnen merkten 
we dit ongemak. Wat de ontvangers hielp is dat 
we hen vertelden dat er mensen zijn die de € 380 
energievergoeding (deels) niet nodig hadden en het 
daarom wilden geven aan mensen die het wel goed 
kunnen gebruiken om de rekeningen te betalen. Dat 
hielp. Mensen voelen zich daardoor niet afhankelijk van 
het wijkpastoraat, maar vrij. 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie giften.

Katinka Broos en Arja Poot

VERANTWOORDING VAN DE ENERGIE 

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Trouw aan bewoners

COLUMN  

Op dinsdag 10 januari legde Aat de Groot de voorzit-
tershamer neer, en dat was een hele stap. Toen het 
Pastoraat Oude Wijken ruim negen jaar geleden fail-
liet ging besloten een paar mensen van de Buurtkerk 
dat het Oude Westenpastoraat een doorstart zou kun-
nen maken. Inhoudelijk was het goed werk én waar 
zouden ze anders moeten kerken? Er werd contact ge-
zocht met wijkpastoraat Middelland dat in hetzelfde 
schuitje zat en er werden plannen gemaakt voor een 

nieuwe stichting. Aat was daarin één van de belang-
rijke voortrekkers. Toen de Stichting Wijkpastoraat 
Rotterdam West een feit werd, was het bijna logisch 
dat Aat voorzitter zou worden. De stichting maakte 
een rooster van aftreden en zorgde ervoor dat niet het 
hele eerste bestuur in één keer zou moeten aftreden, 
met als gevolg dat Aat nu uit het bestuur moet. 

AAT DE GROOT NAM AFSCHEID ALS VOORZITTER SWRW
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Door de jaren heen waren er veel vrijwilligers die 
de kar wilden trekken, zowel uit Middelland als het 
Oude Westen en Aat hield daarbij steeds het overzicht 
en was daarnaast bij alle grote acties betrokken. Wijk-
pastoraat Rotterdam West is de afgelopen jaar flink 
gegroeid, geprofessionaliseerd én steeds meer van 
betekenis geworden voor buurtbewoners. Aat heeft 
daarin veel gemaakt en meegemaakt: een rattenplaag 
en een paar verhuizingen (de Union van de Sint-Mari-
astraat naar de Gaffelstraat en weer terug en van Tide-
manstraat naar BMVier). De oprichting van de stich-
ting is een groot succes geweest, evenals de viering 
van het vijfjarig bestaan (daarvoor haalde Aat Stevo 
Akkerman binnen): de samenwerking met het binnen-
stadspastoraat; de eetclub, de Buurtkerk; de vele fond-
sen die Aat binnen wist te halen. Het minisymposium 

 

Een gezegde van Eras-
mus. Hoeveel temeer 
blijft deze uitspraak 
gelden met de dag 24-2-
2023, een jaar na de in-
val in Oekraïne, wanneer 
wij onze vrienden vanuit 
Berlijn treffen in Schne-
verdingen. Wij zien el-

kaar met een zekere regelmaat en voelen ons met el-
kaar verbonden. Er is altijd een warme klik, een gevoel 
van vertrouwen. Geen jaloersheid met bijvoorbeeld de 
waanzin van de vergroting van je grondgebied in het 
achterhoofd en de ellende die daarmee gepaard gaat. 
Dat was zo in de DDR-tijd en zo is het nu weer.
Wat is het dan bijzonder om dit veertigjarig partner-
schap te vieren tussen de Eliasgemeinde in Berlijn en 
BMVier in Rotterdam. Het contact is mede ontstaan 
om het koude oorlogsdenken, het IJzeren gordijn te 
doorbreken. Het motto ‘Zwaarden omsmeden tot 
ploegscharen’ werd geroepen (Micha 4:3 en Jesaja 2:4.) 
en er was in de DDR ook een onofficiële beweging die 
zich zo noemde. Nu is deze sfeer helaas weer terug. 
Wat is dat toch met de mens?

Op initiatief van de Berlijners waren we in Schnever-
dingen, waar het ‘Eine Erde Altar’ (Eén aarde/wereld-
altaar) staat, om daar ons jubileum te bevestigen. Het 
was fijn elkaar weer te zien en dit speciale moment 
te beleven. Christiane, Norbert, Jutta en Petra waren 
er en van ons Marjolein, Paul, Karel, Irene en ik. We 
beginnen allemaal (….) wat ouder te worden, maar de 
geesten blijven actief. Het wordt jammer gevonden dat 
de kerken slinken in aantal leden. Zij hebben moeite 
zich thuis te voelen bij hun partnergemeente de Ge-
thsemanekerk nu er in de Eliaskuppelzaal geen dien-
sten meer worden gehouden. Zo ervaren wij dat soms 
ook met de afstand tot de Bergsingelkerk. We willen 
allemaal wel, maar de tijd, de energie ontbreekt ons. 
Er gebeurt ook zoveel dat ons bezighoudt.

In een mooie kerk uit hout opgetrokken staat het al-
taar. De kunstenares Marianne Greve zegt daarover: 
Er zijn verschillende wereldbeelden, maar slechts één 
aarde. Dat heeft haar altijd enorm gefascineerd: alle 
mensen in al hun diversiteiten in plaatsen of gebeur-
tenissen. In het drie-panelen altaar zijn al 7000 aard-
delen van over de hele wereld opgesteld.

In de dienst waar de aandacht voor ons samenzijn be-
vestigd werd hebben Christiane en ik dat toegelicht. 
Wat maakte ons contact zo bijzonder?
Het is goed de mens te zien. En zeker zij, die onder-
drukt worden. Door de reizen (indertijd naar Oost Ber-
lijn) te kunnen maken en de ontmoetingen heb ik iets 
ervaren van hoe zij zich gevoeld hebben. Geen eigen 
keuzes kunnen maken met scholing en beroep, gekort 
in je mogelijkheden wanneer je het systeem niet om-
armde, de luisterende muren, angst en wantrouwen 
werden gevoed. Daarom gingen we de natuur in om 
vrijer te kunnen praten. De Berlijners moesten ook 
vertrouwen krijgen in ons. Wij vonden het ook leuk 
de spannende ervaringen te beleven aan de grens met 
de controles enz. Wij namen vooral koffie en kruiden 
mee; alles wat in de Sovjet Unie niet verkrijgbaar was, 
was welkom. Als er bijvoorbeeld al zo nu en dan si-
naasappels te koop waren stond er in een mum van 
tijd een heel lange rij voor de winkel. Wat de Berlijners 
zeer op prijs stelden was dat de Rotterdammers nooit 
bedenkingen hebben gehad bij de Berlijnse gemeen-
schap (de oorlogservaringen in WO II). Dit hebben zij 
nooit als vanzelfsprekend beschouwd.

RUIMTE SCHEIDT DE LICHAMEN, MAAR NIET DE GEESTEN
 

 

in september leerde ons 
dat we op het goede spoor 
zitten. Bij dat alles voerde 
‘trouw aan bewoners’ bij 
Aat de boventoon en onder-
grond. Aat, bedankt voor al-
les, en we zijn blij dat je een 
rol wilt blijven vervullen in 
de financiële commissie, 
de Buurtkerk én natuurlijk 
het poetsen van het fornuis 
na de eetclub. Mak Olieman 
neemt nu de voorzitters-
hamer over en we wensen 
hem mooie jaren bij ons 
prachtige werk! 

Mak Olieman & 
Aat de Groot
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In 1982 zocht de 
G e re fo r m e e rd e 
kerk van Rotter-
dam-Delfshaven 
contact met de 
Eliasgemeente in 
Berlijn Prenzlau-
er Berg in de DDR 
(Deutsche Demo-

cratische Republik). In Nederland was er een groep 
binnen de PKN actief om kerkelijke contacten te leg-
gen. Alleke Honig (†) heeft vanuit onze kerk meerdere 
kerken zo weten te koppelen. Onze twee steden waren 

 

 

Titel: Over een andere boeg
 Ontmoetingen met God in het verpleeghuis
Auteur: Paula Irik (Amsterdam)
Prijs: 22,50

Over het boek 
Er is daar in de ontmoetingen 
met de bewoners iets 
extra’s te zien. Midden in 
de trieste werkelijkheid 
van het bestaan kan 
zomaar iets veranderen. 
In een oog dat oplicht, in 
een simpel gebaar, in een 
woord dat ontroert, raakt 
de hemel de aarde. Dat is 
nauwelijks waarneembaar 
en gemakkelijk af te doen 
als inbeelding - en juist dát 
moet je zien!

Maarten den Dulk,
emeritus hoogleraar Praktische Theologie

Het verpleeghuis: plek van verlies op alle terreinen. 
Maar er gebeurt ook iets anders. In de woorden van 
de bewoners met dementie resoneren verhalen uit de 
bijbel, verhalen van menselijkheid en verwondering.
Al bijna twintig jaar is Paula Irik met de bewoners 

op zoek naar zin. Hoe gehavend ook, die zin laat zich 
vinden: soms, even. Maar ook kort kan heel krachtig 
zijn en toekomst openen. Samen delen zij het goede 
dat er is, samen – het is nooit eenrichtingsverkeer! 
- ervaren zij gaatjes in de harde feiten. In hun 
ontmoetingen komen de kernvragen van het leven, 
vragen naar oorsprong, doel en zin van ons bestaan, 
vaak zomaar ter sprake. Dit boek is bedoeld voor 
mensen die gevoelig zijn of willen zijn voor dat wat 
het normale en doodgewone overstijgt. Voor wie met 
dementie moeten leven: mensen die erdoor worden 
getroffen, hun naastbetrokkenen en allen die in de 
ouderenzorg met hen optrekken, van verzorgenden 
tot bestuurders.

Over de auteur
Paula Irik (gepensioneerd 
geestelijk verzorger) 
schreef meerdere boeken 
over de taal van en de 
omgang met mensen met 
dementie.

OVER EEN ANDERE BOEG
Bijzonder boek over ontmoetingen in het verpleeghuis en de kernvragen over doel en zin 
van ons bestaan, die vaak zomaar ter sprake komen

 

 

 

verenigd door het feit 
dat ze in de Tweede 
Wereldoorlog zwaar 
waren verwoest; Rot-
terdam door de Duit-
se Wehrmacht en Ber-
lijn door de geallieer-
den. Meer dan vier-
honderd plaatselijke 
kerken hadden tegen 
1989 contact. De drie 
B’s golden in die tijd: 

bidden, brieven en bezoeken. Wij konden op die ma-
nier contact houden. Wij allen moesten voorzichtig 
schrijven om hen daar niet te belasten. Nu kunnen we 
alles uitwisselen. 

Als tastbare herinnering hebben we een tegeltje laten 
drukken met het symbool dat we al jaren hanteren: 
de omarming van de twee torens (Euromast en Fern-
sehturm) uit onze steden. We hebben op dit moment 
getoost met een oranjebitter, al of niet verdund.
De ontmoeting was zeer de moeite waard.

Henk Willemse
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Wilt u meer informatie, een recensie-exemplaar van 
het boek ontvangen, of een interview met de auteur, 
dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, 
jitskekingma@elikser.nl, 058-2894857, 06-48626286 

Beste lezers en lezeressen,
Van harte wil ik dit boek aanbevelen. Paula is een 

goede vriendin van mij. Dit boek is net uitgekomen en 
zij vroeg mij om het onder jullie aandacht te brengen 
en dat doe ik graag. Want Paula wil de stem zijn van de 
demente mens die niet meer uit zichzelf van zich laat 
horen. Ze zegt: ”Iemand die dement is nog steeds 
een mens”!

Corrie de Groot

01-01  Diaconie   34,20
 Kerk    34,00
08-01 Diaconie Artsen zonder
 Grenzen   93,00
 Kerk    37,10
15-01 Studentenpastoraat  32,00
 Kerk    30,00
22-01 Diaconie   27,00
 Kerk    24,00
29-01 Diaconie   68,50
 Kerk    57,00
05-02 Werelddiaconaat  118,55
 Kerk    45,05

12-02 Diaconie Noodhulp Syrië 54,50
 Kerk    24,00
19-02 Diaconie Stichting Schlomo 44,00
 Kerk    27,60
26-02 Diaconie   55,00
 Kerk    46,00

Busjesproject Voice of all Women 62,00
Koffiepot    52,50

Van de BSK weer geen opgave.

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES BMVier - januari en februari 2023 

Mutaties
Overleden
29-01-23
C.A. van Wijngaarden M bel 30-05-1934 Lieftinckplaats 179 3066 XB
31-01-23
N. van der Spek V bel 11-09-1930 Alverstraat 141 3192 TN
04-02-23
A.G. Weemhoff M bel 02-06-1946 Crooswijksekade 15 3031 XA

Verhuisd
M.T. van Wijngaarden-
Schreuder V bel 24-12-1933 van  Lieftinckplaats 179 3066 XB
   naar Schimmelpenninckstraat 31 3039 KS
W.A. Kloosterhof V bel 27-03-1960 van Beukelsdijk 174 3022 DN
   naar Baan 44p 3011 CC

Uitgeschreven op eigen verzoek
J.J. Paul M bel 05-07-1947 Bergselaan 310b 3038 CL

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. 

In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 
deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In 
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 
deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In 
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze 
regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband 
met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar 
gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy 
zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige puzzel:

1. In welke Zeeuwse havenstad kun je de dikke toren beklimmen?

 Zierikzee

2.  Hoe heette het uit knoopwerk bestaande handwerk dat in de zeventiger jaren populair 

was?

 Macramé

3. Wat voor vogel staat afgebeeld op het logo bij de Van der Valk hotels?

 Toekan

4. Welke stad wordt als enige genoemd in het Wilhelmus?

 Maastricht

5. Wat is de enige vlag ter wereld zonder de kleur rood, blauw of wit?

 Jamaica

6. Hoeveel snaren heeft een viool? En hoeveel zwarte toetsen heeft een standaardpiano?

 Vier snaren – zesendertig zwarte toetsen

7. Welk land heeft een vlag met een witte krimpende maan en witte ster?

 Turkije

8. Wat is de naam van de eerste gereedschapsmaker die in de bijbel wordt genoemd?

 Natanael (‘God heeft gegeven’)

9. Hoe noemt men een plat handgeweven tapijt uit Iran of Oost-Turkije?

 Kelim

10.  Welk boek won in 2022 de prijs voor het christelijke boek; de bekroning voor een boek 

waarin de christelijke godsdienst centraal staat?

 Ontluikend christendom door Daniel de Waele

Hier volgen de nieuwe vragen:

1. Wat is de naam van de groene groente met de Latijnse naam Apium graveolens?

2.  Wie schreef het boek ‘Oom Jan leert zijn neefjes schaken’ en wie schreef ‘De avonturen van 

Bazip Zeehok’?

3. Welke bijbelse figuur staat bekend als een groot jager / liefhebber van de jacht?

4. Welke groente wordt ook weleens ‘Het Witte Goud’ of de Koningin der groente genoemd?

5. Hoe heet in de Katholieke kerken de rode olielamp of kaars die altijd brandt?

6. Met wie deelde Nelson Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de vrede?

7.  In veel gevallen zit er een ritssluiting in onze kleding. In welk land staat de grootste 

ritssluitingenfabriek en wie was de ontwerper hiervan?

8.  Welke Nederlander won in 1929 de Nobelprijs voor geneeskunde voor zijn onderzoek naar 

vitamine B1?

9. Wie schreef de romans ‘Het woeden der gehele wereld’ en ‘Het psalmenoproer’?

10. Wat is de naam van de pelgrimsroute die loopt van Canterbury naar Rome?

Veel succes allemaal en heb je vragen of suggesties: bel 010-4653252

of mail bertvannamen70@gmail.com

Bert van Namen

P
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02 april – kleur: paars   Palmzondag
 BSK  ds M. Bogaard
 BMVier  mw C.E. Bakker
06 april – kleur: wit    Witte donderdag
 BSK 19.30 u ds M.J. den Bakker HA
 BMVier 19.30 u ds. K.W. Broos HA
07 april – kleur: zwart   Goede vrijdag
 BSK 19.30 u dhr A. van Endhoven
 BMVier 19.30 u ds K.W. Broos
08 april – kleur: zwart   Stille zaterdag
 BSK  geen viering
 BMVier 19.30 u ds K.W. Broos
09 april – kleur: rood   Pasen
 BSK  dhr A. van Endhoven
 BMVier  ds M.E. den Dulk
16 april  – kleur: wit
 BSK  ds. M.J. den Bakker
 BMVier  ds K.W. Broos
23 april  – kleur: wit
 BSK  ds H. IJzerman
 BMVier  dhr J. Prij
30 april  – kleur: wit
 BSK  ds I. Buijser
 BMVier  ds T. Verbeek
07 mei  – kleur: wit
 BSK  ds J.L. Falkenburg
 BMVier  ds K.W. Broos
14 mei   – kleur: wit
 BSK  ds J.C. van der Linden
 BMVier  ds J.O. Kroesen
18 mei  – kleur: wit    Hemelvaartsdag
 BSK  ds K.W. Broos
 BMVier  geen viering
21 mei  – kleur: wit
 BSK  dhr A. van Endhoven
 BMVier  ds K.W. Broos
28 mei  – kleur: rood    Pinksteren
 BSK 11.00 u ds B. Robbertsen
 BMVier  ds K.W. Broos
04 juni  – kleur: rood   Trinitatis
 BSK  dhr A. van Endhoven
 BMVier  ds K.W. Broos

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)
26 maart 11.30 uur Bart Starreveld
02 april  11.30 uur Katinka Broos
07 april  19.30 uur Goede Vrijdagviering
09 april  11.30 uur Katinka Broos   Pasen
16 april. 11.45 uur Katinka Broos
23 april  11.45 uur Jan Prij
30 april  11.30 uur Katinka Broos
Overige diensten nog niet bekend
Vieringen wijkpastoraat Rotterdam West in BMVier
07 april  15.00 uur Herman IJzerman  Goede Vrijdag
12 mei  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


