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Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

Samenzijn en samenzang
Niet meer zingen. Door de maatregelen waar-
mee wij elkaar en onszelf beschermen wordt de 
kerkdienst steeds kaler. We kwamen al niet meer 
samen op één plaats. En nu zijn er zelfs geen vier 
zangers meer die plaatsvervangend met de or-
ganist de lofzang gaande houden in het kerkge-
bouw. Wat doet dat met de dienst? Maar vooral: 
wat doet dat met de gemeenschap? Nu zingen 
even niet meer kan wordt driedubbel onder-
streept waarom niet alleen de Bijbel onmisbaar 
is, maar ook het liedboek … 

Want de liturgie wordt pas liturgie als er mu-
ziek in zit. Dat wist men al ver voor Christus: 

“Zing voor de Eeuwige, allen die hem trouw 
zijn”, roept psalm 30 dankbaar.

“Zing voor God, zing een lied, zing voor onze 
koning, zing hem een lied”, looft psalm 47.

“Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer 
van zijn naam”, jubelt psalm 66. 
Als we ergens worden opgeroepen om te zingen, 
dan is het wel in de psalmen. Het is het boek 
in de Bijbel waarin het gebed tot God verdiept 
wordt door dat als lied in de mond te nemen. De 
smeekbede wordt er intenser door, de vreugde 

rijker. Zo staan de psalmen aan de bron van de 
eredienst in de Joodse traditie. 
Veel psalmen zijn in het enkelvoud geschre-
ven: “Mijn God, mijn God …” en “Naar U, Heer, 
gaat mijn verlangen uit”. Maar als ze klinken 
in de dienst aan God in de tempel en de syna-
goge wordt het ik tot wij, het mij tot ons. In het 
gezongen gebed worden de aanwezigen tot ge-
meenschap. Ieder heeft zijn of haar eigen relatie 
tot de Eeuwige. Juist die relatie verbindt gelo-
vigen echter aan elkaar. De lofzang vraagt om 
instemming. In de tempel werd gezongen door 
een groep ‘volleerde zangers’, vertelt I  Kro-
nieken 25. Door alle aanwezigen wordt geant-
woord met ‘Amen’, ‘Halleluja’ of met een refrein. 

Op die zangtraditie bouwt de kerk voort. De 
psalmen vormen in de eerste eeuwen dé lie-
deren van de eredienst. Ze worden gezongen 
door een voorzanger of koor en door de aan-
wezigen beaamd met een antifoon. In latere 
eeuwen heeft het volk geen aandeel meer in de 
zang. Tijdens de reformatie treedt daarbij een 
grote verandering op. Luther en Calvijn leggen 
de liturgie in handen van de hele gemeente. Er 

wordt niet langer gesproken in het Latijn, maar 
in de taal die ieder begrijpt. En: de gemeente 
leert zingen! Er ontstaan liederen in de volks-
taal en de psalmen worden berijmd, zodat ze 
in coupletten meegezongen kunnen worden. 
De kerkgangers participeren door al zingend 
bewust en actief deel te nemen aan de dienst.

Anno 2021 is er een enorme liederenschat. Al-
leen ons liedboek ‘Zingen en bidden in huis en 
kerk’ bevat al 1016 liederen, inclusief de psal-
men in verschillende versies. De kerkdienst is 
eigenlijk ondenkbaar zonder zingende gemeen-
te. “Samenzang” lees ik in ‘Nieuwe wegen in de 
liturgie’, “is hét bindmiddel van een gemeen-
schap. Vooral het gemeentelied maakt dat er 
geschiedt waar het bij liturgie om begonnen is: 
om het gevoel dat je samen bent, dat je je met 
elkaar verbonden voelt en zo deel gaat uitma-
ken van het spel. Een gemeente die niet zingt is 
geen gemeente, maar een groep individuen bij 
elkaar”.1

1  Antoon Vernooij, Muziek en Liturgie, in: Nieuwe wegen 
in de liturgie, 2002
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Samenzijn en samenzang

Niet meer samen mogen zingen. Helemaal niet 
meer mogen zingen, ook niet door een paar 
mensen. Dat heeft een enorme impact. We 
worden vanuit de verbondenheid die we erva-
ren in het samenzijn en de samenzang terugge-
worpen op onszelf. Het kost veel meer moeite 
om tóch gemeenschap te blijven. Er zit een 
scherm of een kastje tussen. Als jij ademhaalt 
hoor je de ander niet doorzingen. Als jouw lied 
stokt draagt de gemeentezang je niet verder. 
Maar we blijven zoeken naar mogelijkheden, 
ook nu. Onze cantrix blijft ons in een lege 
kerk voorgaan in het zingen, met vooraf op-
genomen liederen. En we spreken de psalmen 

uit als dat niet meer op verhoogde toon kan. 
Ik moet denken aan de getijdedienst die ik ooit 
meemaakte in een klooster waar de zusters te 
oud waren geworden om nog te kunnen zin-
gen. In plaats daarvan zeiden zij de psalmen 
in wisselspraak. Iedere dag opnieuw … Onze 
diensten zijn kaler, er valt minder te ‘beleven’. 
Maar juist nu hebben we het nodig dat we voor 
elkaar betrokken blijven. Opdat ook in deze 
stille tijd de lof om wat goed is en de zorg om 
wat zwaar is gedeeld wordt. Door de gemeen-
schap. In de gemeente. 

ds Marianne Bogaard

Zondag 24 januari namen wij afscheid van een Zondag 24 januari namen wij afscheid van een 
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dienst. Alle anderen ontvingen bloemen van voor-dienst. Alle anderen ontvingen bloemen van voor-
zitter Laurens van der Ziel samen met zijn vrouw zitter Laurens van der Ziel samen met zijn vrouw 
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Losse foto: Laurens de Visser. Samengestelde foto Losse foto: Laurens de Visser. Samengestelde foto 
van links boven met de klok mee: Annie van Hoof, van links boven met de klok mee: Annie van Hoof, 
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Protestants Kralingen
Predikanten
ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; 
e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl, t: 435 41 44. ds Hoge-
weg houdt de woensdagmiddag en zaterdag vrij.

ds Marianne M. Bogaard, Goosse van der Windstraat 57, 
3062 XM; e: m.bogaard@protestantskralingen.nl, t: 737 04 55

Secretariaat
Scriba van de gefedereerde kerkenraad: 
Jeannette Schravesande, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, 
e: scriba@protestantskralingen.nl.

Ledenadministratie
Melding van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden svp 
doorgeven aan de wijkadministratie. Gereformeerd: dhr J.C. 
(Hans) Buitelaar,  Admira liteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, 
t: 06 212 324 06, e: admin-G@protestantskralingen.nl. Her-
vormd: dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, 
t: 447 14 30, e: admin-H@protestantskralingen.nl

Financiën
Activiteitenkas: dhr H.M. (Henk) van Heijst, Emiliahof 17, 
t  230 60 42. Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0373 7120 81, 
SoW-ge meen te Rotterdam Kralingen inzake wijkkas. 

NH College van Kerkrentmeesters:  postbus 4326, 3006 AH, 
e: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekening-
nummer: NL26 RABO 0373 7239 03. Uitsluitend Kerk balans: 
rekeningnummer NL04 RABO 0373 7239 11. 
NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden € 0,75, 
€ 1,25 en € 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via bank-
rekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Ge-
meente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toe-
zending per post.

GK College van Kerkrentmeesters: dhr Flip Bukman, Kra-
lingseweg 391 B, 3065 RD Rotterdam, 010 456 23 87, 
GK Commissie VVB (Kerkbalans): mw N. (Nel) Slikker, 
t. 452 58 24 bankrek. NL27 RABO 0373 7109 84 t.n.v. Gerefor-
meerde Kerk Rotterdam-Kralingen inz. Vrijw. Vaste Bijdr. 
GK Collectebonnen: dhr B. (Bart) Reinders, Stalpaertstraat 
102, 3067 XT Rotterdam, NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref. 
Kerk van Kralingen Coll. Bonnen.

Diaconie
Secretaris: dhr Leonard de Vos, Leendert Butterstraat 44, 3062 
XN Rotterdam, t. (010) 453 16 90. NL33 RABO 0373 7130 10 ten 
name van Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralin-
gen.

Kerkgebouwen 
Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotter dam, t: 411 20 75; 
e-gemeentewerk: kosters@protestantskralingen.nl 
e-verhuur: hoflaankerk@hervormdkralingen.com
Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheer-
der: mw M. Gorissen, t: 452 78 60, e: proregeinfo@kpnmail.nl 

www.kerkomroep.nl
De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live 
worden beluisterd op www.kerkomroep.nl. Voor telefoons 
en tablets is er een speciale app. Ook achteraf zijn ze nog een 
paar maanden te beluisteren. Wie in aanmerking wil komen 
voor een kerkomroepradio wende zich tot H. Oosterhuis, 
t: 447 13 07. 

Kinderoppas voor de kleinsten
Contactpersoon: Annemieke van der Meer, 
t: (010) 840 38 56, e: ajwspijker@hotmail.com

Kindernevendienst
Contactpersoon: Annemarie van den Toorn, t: (010) 202 14 98, 
e: kindernevendienst@protestantskralingen.nl

Autodienst Protestantse wijkgemeente
Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t 452 68 72 
Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t  447 13 07 

www.protestantskralingen.nl

Ambtsdragers: gaande ... 
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In een van de vorige nummers van Ca-
leidoscoop heeft u het interview met de 
nieuwe jeugd ouderling Kristel Hillebrand 
kunnen lezen. 
In deze Caleidoscoop een persoonlijk stuk-
je over ouderling Corry Toxopeus en dia-
ken Liesbeth de Boer. 
Ook Leonard de Vos komt de kerkenraad 
als diaken versterken. Hij is gemotiveerd 
om juist het ambt van diaken te gaan bekle-
den. Lees ook in dit nummer zijn verhaal 
en specifieke motivatie.
In een volgend nummer gesprekken met 
alle nieuwe kerkrentmeesters. 
Redactie
Op de foto in een bijna leeg Pro Rege van rechts naar 
links: Corry Toxopeus, Liesbeth de Boer, Kristel Hille-
brand en Leonard de Vos

In zo klein mogelijke kring hebben we op 
zondag 24 januari onze dienst van ontheffing 
en bevestiging gevierd. Het was voor mij als 
te herbevestigen ouderling een voorrecht om 
op deze zondag dienst te mogen doen. In het 
vertrouwen dat God met ons verbonden was 
en wij met elkaar en allen thuis, sprak ik het 
consis toriegebed en het welkomstwoord uit.
Een haperend verbindingskastje maakte het de 
beeld- en geluidtechnici Johan en Martin aan-
vankelijk niet gemakkelijk, maar gaandeweg 
wisten zij de problemen in te dammen.

Alhoewel onze voorgangers Ilse en Marianne 
samen de dienst hadden voorbereid, leidde al-
leen Marianne de viering. Daar waar zang via 
beeld ontbrak, declameerde Marianne de tek-
sten begeleid door ingetogen prachtig orgelspel 
van Anna den Hertog.

Woorden van dank werden uitgesproken ge-
richt aan de aftredende ambts- en taakdragers: 
Henny, Koos, Cees, Johan, Sjaak en Laurens. 
Namens de hele gemeente had ieder van hen 
dit weekend een mooi boeket bloemen gekre-
gen. Zo ook de nieuwe kerkrentmeesters Hi-
ddo, Ton en Rob en de te herbevestigen ambts-
dragers Joke, Cees en ikzelf. Zij allen, behalve 
Johan, als dienstdoende diaken, vierden de 
dienst thuis met ons mee.

We werden bemoedigd door de boodschap van 
het evangelie van Jezus Christus, opgetekend 
door Marcus. Gods koningschap is het goede 
nieuws, er gloort hoop en bevrijding. Jezus 

vraagt enkele vissers om hem te volgen. Ze la-
ten hun werk en de zee (de chaos) achter. In 
vertrouwen volgen ze Hem.
In het verlengde daarvan klonk het jawoord 
van Liesbeth, Leonard, Corry en Kristel, waar-
mee zij hun nieuwe ambt aanvaardden. Zo met 
elkaar en met de andere ambtsdragers, gaan ze 
ervoor. Het voelde voor hen, ondanks de kou in 
de kerkzaal, als een hartverwarmende dienst, 
wetend dat de gemeenteleden om hen heen 
staan, mede door de vele persoonlijk ontvan-
gen berichtjes. De inzegening werd als heel in-
tens ervaren en de dienst werd heel persoonlijk 
door de aangedragen liederen en zegenbede. 
Dit alles getuigde van het vertrouwen dat God 
met hen en ons allen gaat. Ons allen bewaart in 

Samen gaan we ervoor
de palm van zijn hand en tevens doet beseffen 
dat wij zelf Gods handen mogen zijn. Zo werd 
het ook voor mij een bemoedigende dienst, on-
danks het afscheid van zeer vertrouwde colle-
ga-ambtsdragers in deze bijzondere tijd.
Onze nieuwe ambtsdragers gingen natuurlijk 
niet zonder ‘veelzeggende’ kleurige bloemen 
naar huis!

Graag eindig ik mijn bijdrage met de woorden 
van Marianne: “dat we allen betrokken, be-
wogen, bij tijden bezorgd, maar nooit zon-
der hoop verder mogen gaan!”

Annie van Hoof, 
pastoraal ouderling

Liesbeth de Boer-Ligthart is voor de meeste 
gemeenteleden geen onbekende. Na afloop van 
de kerkdienst schonk ze koffie en zo profiteer-
den we van haar dienstvaardigheid, totdat in 
maart 2020 het virus toesloeg. Echter, haar ac-
tiviteit bleef niet onopgemerkt met als gevolg 
de vraag aan haar om diaken te worden. 
Kwetsbaar als we nu zijn, kwam er van een 
gesprek in de huiskamer niets terecht. Ze was 
spontaan bereid om iets over haar leven en mo-
tivatie te mailen:

« In Vreewijk geboren als nazaat van Jan Ligt-

Liesbeth de Boer

Een nieuwe diaken
hart en gedoopt in de Vredeskerk. Verhuisd 
naar Lombardijen, waar ik na mijn opleiding 
apothekersassistente aan de slag ging bij de 
apotheek waarboven wij woonden. Verschil-
lende apotheken volgden tot ik op 1 september 
2020 (na 50 jaar) mijn mooie vak vaarwel zei.

In Sliedrecht, waar wij als gezin woonden, heb 
ik samen met moeders de ‘overblijf ’ op school 
opgezet en in de commissie sportstimulering 
van de gemeente kinderen kennis met di-
verse sporten laten maken. Via de organisatie 
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‘Schuilplaats’ heb bij terminaal zieken om  de 
familie te ontlasten.
Nu in Rotterdam als wijkhoofd Koninklijk 
Wilhelmina Fonds actief voor de jaarlijkse col-
lecte / collectanten.
Als diaken hoop ik (net als bij de Voedselbank) 
mij dienstbaar en proactief in te zetten. »

Dit gelezen hebbend, concludeer ik, dat we er 
een ervaren diaken bij hebben gekregen. 
Liesbeth, hartelijk welkom, je zult een aan-
winst zijn voor onze gemeente, onder de zegen 
van de Eeuwige!

Gijs Roodhorst

Wat mogen we ons dankbaar en gelukkig prij-
zen dat er weer een aantal gemeenteleden zich 
beschikbaar heeft gesteld voor een zittingster-
mijn in de kerkenraad.
Een van hen is Corry Toxopeus en vanwege alle 
extra coronamaatregelen spreken we af om een 
wandeling in het Kralingse Bos te gaan maken. 
En even later zitten we op een bankje met een 
heerlijk kopje koffie en stukje walnotentaart. 
Een prima alternatief. 

Hoe werd je benaderd om ouderling te worden?
“Sinds een jaar was ik al contactpersoon en had 
ik veel samengewerkt met pastoraal medewer-
ker Jeanine Wisse. Dat vond ik een dankbare 
taak, maar op enig moment werd ik benaderd 
door Laurens van der Ziel met de vraag of ik 
geen ouderling wilde worden. Tja, dat overviel 
mij eigenlijk wel een beetje. 
Het was goed om daar even serieus over na te 
denken, te informeren bij mensen die daar er-
varing mee hebben en vooral mijzelf ook af te 
vragen: Ben ik wel geschikt?”

Wat was voor jou aanleiding om het ouderling-
schap te aanvaarden?

“Uiteindelijk waren er diverse redenen om vol-
mondig ja te zeggen.
De kerk heeft ons in moeilijke tijden altijd heel 
erg gesteund. Tijdens de vermissing van onze 
zoon Jan-Jaap waren dominee Laurens Kore-
vaar en vele gemeenteleden een grote steun 
voor ons. Pas toen de boot en enkele spullen 
in zee waren gevonden besloten we om een af-
scheidsdienst te houden. Daar waren we na een 
jaar ook aan toe. Het verlies blijft natuurlijk, 
maar ook de mooie herinneringen. Neem bij-
voorbeeld de grote wereldreis die we met onze 
eigen tweemaster – een stagzeilschoener – nog 
met Jan-Jaap maakten. 
Dat waren onvergetelijke jaren. Tot vorig jaar 
waren we trouwens nog vaak voor langere tijd 
met onze boot de ‘Totem’ op stap, maar nu ligt 
hij in de haven van Jachtclub Schiedam en ben 
ik meer thuis en vaker in de kerk.”

Zijn er bepaalde aspecten die jij graag als ouder-
ling wilt gaan uitvoeren?

“Ja, ik wil heel graag iets voor de gemeenschap 

betekenen. Vooral op sociaal vlak denk ik een 
mooie taak te kunnen vervullen. Ik was al con-
tactpersoon, maar toen er bijvoorbeeld een op-
roep kwam voor stewards heb ik meteen gerea-
geerd en mij opgegeven om te helpen. Dat soort 
taken past mij wel. Verder is heden ten dage de 
afstand tot de predikant natuurlijk veel laag-
drempeliger en gelijkwaardiger. Vroeger was 
dat veel formeler, maar nu voel je je er meteen 
bij betrokken.” 

Speelt het huidige coronatijdperk nog een rol in 
je nieuwe functie?

“Weet je, qua tijdsinvulling is er altijd wel iets 
waardoor het soms niet goed uitkomt. Mijn 
dierenwinkel heb ik een paar jaar geleden ver-
kocht, maar juist nu in coronatijd is het extra 
druk en willen veel mensen een huisdier aan-
schaffen, zodat ik momenteel weer een paar 
dagen per week inspring. 
Toch is mijn ouderlingschap erg belangrijk en 
ik ben van mening dat als je wilt je altijd tijd 
kunt máken. Ik ga mij voor de nieuwe taak 
graag optimaal inzetten.”

En dan daarna thuis lekker ontspannen?
“Zeker weten, met mijn man Evert en onze hond 
Lizzy wonen we heerlijk aan de Kralingseweg, 
in gezelschap van kippen, cavia’s en katten.”
 
Voldaan van de boswandeling scheidden onze 
wegen zich even later, maar ik weet zeker dat 
Corry met haar empatisch vermogen een rijke 
aanwinst is voor de kerkenraad. 

Thea van Santen-Kloosterman 

Foto: Liesbeth de Boer-Ligthart ontvangt de zegen bij 
haar bevestiging als diaken

Interview met Corry Toxopeus in het Kralingse Bos
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Het is misschien wel een beetje raar. Maar ik 
wilde graag in de kerkenraad. Er zijn volgens 
mij niet zo veel mensen die bij zichzelf den-
ken “De kerkenraad, dat zou ik best wel eens 
een tijdje willen doen.” Maar ik heb dat wel 
gedacht. Toen Henny’s afscheid als kerkrent-
meester naderde, vond ik dat een mooie gele-
genheid om te proberen zelf de kerkenraad in 
te gaan. (Voor wie dat niet weet: ik ben met 
Henny de Vos-Koerselman getrouwd.) 

Ik doe al wel een paar dingen in de kerk. En 
ook op heel verschillende terreinen. En zo af 
en toe komt het me ook de strot uit, ben ik het 
helemaal zat. (Maar dat gebeurt niet vaak.) 
Maar wat ik vaak gemist heb, is het gevoel dat 
ik mee kon praten, mee kon denken, mee kon 
beslissen welke kant het op moest gaan. Het 
zijn allemaal praktische dingen die ik tot nu 
toe doe. Als ik al eens ergens een idee over 
had, of een praktisch plan, of een punt waar 
volgens mij toch eens aandacht aan besteed 
moest worden, dan viel het niet altijd mee om 
dat ergens te introduceren, zó dat het ook op-
gepikt werd. 

Ik ben niet in de wieg gelegd voor pastoraat, en 
voor kerkrentmeester heb ik niet echt de goede 
achtergrond, denk ik. Maar ik ben actief bij de 
Voedselbank, en er zijn een paar mensen met 
serieuze schulden, die bij de gemeente Rotter-
dam tussen wal en schip raakten, die ik wel bij 
een wijkteam of een schuldhulpverleningsor-
ganisatie heb kunnen binnenloodsen. Dus dia-
ken is dan voor de handliggend. Al verwacht 
ik niet dat er veel verbinding is tussen wat ik 
‘diaconaal’ al gedaan heb en blijf doen en het 

werk dat ik als kerkenraadslid ga doen. Maar 
dat geeft niet. Als ik maar een beetje mee kan 
denken, mee kan sturen.

Zondag 24 januari ben ik samen met Kristel, 
Corry en Liesbeth bevestigd als ambtsdrager. 
Als je me het van tevoren zou hebben gevraagd 
dan zou ik hebben gezegd dat het voor mij een 
heel gewone viering zou zijn. Niks aan de hand. 
Maar dat bleek toch een beetje anders te zijn. Ik 
had niet gedacht dat ik twee nachten tevoren 
zou dromen dat ik te laat bij mijn bevestiging 
zou komen. In mijn droom had ik daar wel een 
goede reden voor, waarvan ik me – ook in mijn 
droom – afvroeg of die voor de leden van de 
kerkenraad goed genoeg zou zijn. Maar toen 
ik wakker werd was ik de reden vergeten. De 

Altijd al diaken willen worden (?!)

bevestiging hield me blijkbaar toch wel bezig. 
En ik vond het wel heel erg leuk dat ik al vóór 
de bevestiging whatsappjes en mailtjes kreeg 
van broeders en zusters die me het beste toe-
wensten bij mijn werk als diaken. En op Face-
book verscheen tijdens de kerkdienst een hele 
rij goede wensen voor alle nieuw bevestigde 
ambtsdragers. Dat was echt fijn. 

Ik schrijf dit stukje een dag voor mijn eerste 
diaconievergadering. Een Zoom-vergadering 
helaas, dat is wel een minpuntje. Ik heb al 
veel vergaderstukken gekregen. En een agenda 
waar ik graag nog één punt aan wil toevoegen. 
Benieuwd of dat gaat lukken morgen, vind ik 
wel belangrijk. Ik heb er zin in.

Leonard de Vos

Op 4 april is het alweer 
Pasen, de 40dagentijd 
begint dit jaar op (as)
woensdag 17 febru-
ari. Tijd dus ook weer 
voor een 40dagen-
boekje. Vanaf 2005 is 
dit elk jaar gemaakt 
met bijdragen van 
gemeenteleden voor 
gemeenteleden. Samen 
met de leiding van de 
kindernevendienst, 
samen met de predi-
kanten. We hebben heel 
even geaarzeld over het 
maken van het boekje. 

Is het niet tijd voor een 
andere aanpak? Maar 
door het coronavirus is 
er al zoveel anders en 
is het 40dagenboekje 
toch misschien juist 
iets moois van gemeen-
teleden voor gemeen-
teleden. 

Elk jaar sluiten we aan 
bij het thema van Kerk 
in actie. Dit jaar is dat: 
‘Ik ben er voor jou, 
zeven keer barmhar-
tigheid’. Elke week is 
er aandacht voor een 

van de werken van 
barmhartigheid: • de 
zieken bezoeken • de 
dorstigen te drinken 
geven • de vreemdeling 
onderdak bieden • de 
naakten kleden • de 
hongerigen eten geven 
en • de doden begraven. 
Het boekje is nu nog 
in de maak, we zijn 
erg benieuwd naar het 
eindresultaat.

Omdat u waarschijnlijk 
nog niet de kerkdien-
sten kunt bezoeken, is 

er door Annie van Hoof 
en Marianne Bogaard 
ook al nagedacht over 
(de organisatie van) de 
bezorging. Vele handen 
maken licht werk en 
we hopen dat we met 
elkaar op tijd bij ieder 
die dat wil een boekje 
bezorgd hebben. Als u 
woensdag 17 februari 
nog niets heeft ontvan-
gen, mag u me bellen. 

De tekening links is van zus-
ter Ludwina Foolen sfic, zus-
ter franciscanes uit Veghel.

Nieuw 40dagenboekje | door Henny de Vos-Koerselman, t. 010 453 16 90

Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid
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Lievelingslied is een nog vrij nieuwe ru-
briek in Caleidoscoop. Verschillende men-
sen schreven al over liederen die hen extra 
aanspraken. Voel u vrij om de redactie te 
benaderen als er een kerklied is, binnen of 
buiten ons liedboek waar u iets over zou 
willen vertellen. 

In huize Van der Bas was 26 december 2020 
wel een heel bijzondere Tweede Kerstdag. U las 
het misschien al eerder in de Ster van Kralin-
gen of de vorige Caleidoscoop, maar op die dag 
mocht Gré de respectabele leeftijd van 90 jaar 
bereiken.

Als ik haar later bel vertelt zij enthousiast hoe 
zij die dag heeft beleefd. 
« Die ochtend werd ik wakker en hoorde al wel 
wat gerommel. Toen ik even later de kamer 
binnenkwam werd ik al juichend door zoon 
Wouter en onze huisvriendin Marisol (zij is o.a. 
vrijwilligster bij Pniël) toegezongen en was de 
kamer met ballonnen en slingers versierd. 
Hoewel ik vlak voor de kerst al bloemen van de 
gebiedscommissie had ontvangen, stond er op 
mijn verjaardag alsnog een afgevaardigde voor 
mijn raam te zingen. Dat was zo leuk. 

Ja en toen gingen we natuurlijk aan de koffie 
en de taart met kaarsjes. Tineke en Laurens 
van der Ziel kwamen mij vervolgens feliciteren 
en ’s middags arriveerde mijn dochter Marga 
met haar man. De meegebrachte champagne 
was heel feestelijk, maar de grootste verrassing 
was het filmpje waarin ik door velen werd gefe-
liciteerd. Dominee Marianne Bogaard opende 
met het zingen van ‘Ga met God’, dat was zo 
ontroerend. In het filmpje waren ook foto’s uit 
mijn jeugd en met mijn man Jan verwerkt. Wat 
zou hij het ook mooi hebben gevonden. 

Lied 675 uit het Liedboek

Mijn lievelingslied
1  Geest van hierboven, leer ons geloven,
 hopen, liefhebben door uw kracht!
 Hemelse Vrede,
 deel U nu mede 
 aan een wereld die U verwacht!
 Wij mogen zingen
 van grote dingen,
 als wij ontvangen
 al ons verlangen,
 met Christus opgestaan. Halleluja!
 Eeuwigheidsleven
 zal Hij ons geven,
 als wij herboren
 Hem toebehoren,
 die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
 wat van U scheiden,
 Liefde die ons hebt liefgehad?
 Niets is ten kwade,
 wat wij ook lijden,
 Gij houdt ons bij de hand gevat.
 Gij hebt de zege
 voor ons verkregen,
 Gij zult op aarde
 de macht aanvaarden
 en onze koning zijn. Halleluja!
 Gij, onze Here,
 doet triomferen
 die naar U heten
 en in U weten,
 dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Waarom dit lied mij raakt:
Het lied geeft mij vreugde, maar ook troost. Al-
les waar het in het geloof om gaat wordt in deze 
tekst benoemd. Geloven, hopen en liefhebben 
met heel je hart. Daarvan te mogen zingen, op 
de prachtige melodie, is voor mij een ultieme 
uiting van het geloof belijden.
De tekst is van Muus Jacobse. De muziek is ooit 
geschreven als een Italiaans danslied in 1651 
en is in de Lutherse traditie verbonden geraakt 
met het Nieuwjaarslied In dir ist Freude. Bach 
heeft hiervoor het uitbundige orgelvoorspel ge-
componeerd.
De tekst en muziek samen maken dit lied voor 
mij bijzonder waardevol.

Astrid de Snoo

Het moderamen van de kerkenraad vroeg onze 
werkgroep om een Kralingse online pubquiz te 
organiseren voor alle gemeenteleden met een 
computer en een e-mailadres. En dat doen we 
graag! In deze coronatijd missen we elkaar en 
elkaars gezelschap en om elkaar toch te ont-
moeten gaan we online op vrijdag 19 februari 
a.s. om 20.30 uur.

Wat is een pubquiz? 
De pubquiz is een spel waarbij mensen, alleen 
of met een team, met elkaar strijden om de 
meeste punten door te antwoorden op vragen 
uit een breed scala aan onderwerpen met be-
trekking tot onze gemeente. De vragen worden 
gesteld via (grappige) quizvragen. Plezier en 
gezelligheid staan in de pubquiz voorop, al 

Gré van der Bas werd verrast

Film, bloemen en natuurlijk taart !!!

Verder zat de brievenbus vol met lieve kaarten, 
waarvan heel veel van mensen uit onze kerk. 
Dat heeft mij echt goed gedaan. 

’s Avonds hebben we gezellig met elkaar gege-
ten, tja vanwege de regels natuurlijk thuis. Was 
prima hoor, want ik mag gelukkig alles nog 
eten en drinken en het was geweldig verzorgd. 
En of het niet op kon kreeg ik de zondag na 
kerst nog eens de bloemen vanuit de kerk. Wat 
een verwennerij! Graag wil ik iedereen dan ook 
heel hartelijk bedanken voor al die lieve felici-
taties. Ik was er erg blij mee. »

Thea van Santen-Kloosterman

mag er ook een vleugje rivaliteit bij komen. De 
pubquiz is zo samengesteld dat deze geschikt 
is voor iedereen. In een groepje strijdt u met 
andere mensen om de ‘eeuwige roem’.

Hoe is de organisatie?
Je geeft je vóór 18 februari a.s. via de mail op bij 
Jan Haas:  jhaas1969@kpnmail.nl. 
Echt iedereen kan meedoen met een computer 
(met camera en microfoon) en een mailadres! 
Jan stuurt je uiterlijk 19 februari een link via 
de mail en als je daarop klikt om 20.15 uur en 
vóór 20.30 uur doe je mee via ZOOM! Mocht 
je alsnog vragen hebben, dan kun je daar ook 
terecht via 06 551 011 24 

Wie organiseert dit?
De vragen worden gesteld door onze quizmas-
ter Jan Haas. De puntentelling wordt bijgehou-
den door Annie van Hoof, Trudy van As en 
Hennie van der Linden. De quiz kent slechts 
één jurylid, dat is Sipke Sels, onze eigen Maar-
ten van Rossem dus. 

Doe mee met onze online pubquiz!

mailto:jhaas1969@kpnmail.nl


Caleidoscoop – p. 7

Pastoralia

Dansen na tweede vaccinatie
In alle grote zorgen die er zijn, is het goed om 
in deze weken dankbaar te zijn dat vaccinaties 
plaatsvinden en voortgang vinden. De NOS 
toonde (19 januari) een filmpje van Israëlische 
ouderen, die juist hun tweede vaccin hadden 
gekregen. Zij dansten van vreugde, samen met 
hun verzorgers. Wat zij daarbij zeiden klinkt 
bijna als een bevrijdingslied: ‘Wij dansen, om-
dat we vrij zullen zijn. We kunnen weer naar 
buiten, om onze familie en vrienden weer te 
ontmoeten. Om het leven te genieten en te vie-
ren, en, lieve vrienden, wij weten hoe dat moet! 
Het gewone leven komt weer terug!’ Natuurlijk 
zal dit voor ons allen nog lang duren. Natuur-
lijk weten we dat Israël wereldkampioen vac-
cineren is, maar de Palestijnse bevolking aan 
haar lot overlaat. Natuurlijk weten we, dat de 
rijkste landen de jaaropbrengst vaccins van 
farmaceuten hebben opgekocht, en er voor 
arme landen weinig meer over is. Er is veel om 
ons mee bezig te houden. Maar laten deze Isra-
elische ouderen ons alsjeblieft laten voorgaan 
in de grote vreugde, dat er uitzicht is, dat er 
bevrijding zal zijn. Dat de wetenschap ons een 
groot geschenk biedt van wat mensen kunnen 
bereiken, als zij samenwerken. De komende 
tijd zullen ook de eerste ouderen van onze 
kerkgemeenschap worden gevaccineerd. Laten 
wij in deze tijd dankbaar zijn voor dit teken 
van hoop.

Bloemen
De bloemen uit de eredienst van 3 januari 
zijn gegaan naar (naam verwijderd, AVG), zij 
vierde die dag haar 90ste verjaardag. Tegelijk 
brachten de bloemen onze bemoediging ter 
herstel na haar heupoperatie over. 
Ook (naam verwijderd, AVG), herstelt na haar 
heupoperatie. Zij ontving daarom de bloemen 

op 10 januari met onze goede wensen voor 
haar herstel. 
Op 17 januari zijn de bloemen uit de dienst ge-
bracht naar (naam verwijderd, AVG), om haar 
veel sterkte te wensen in het herstel van twee 
gebroken armen. 
(naam verwijderd, AVG), waren op 20 januari 
25 jaar getrouwd. Daarom ontvingen zij op 24 
januari de bloemen uit de dienst met onze har-
telijke gelukwensen.
Op 31 januari ontving (naam verwijderd, AVG), 
de bloemen uit de dienst, ter bemoediging in 
haar kwetsbare gezondheid.

Geboren

Op woensdag (naam verwijderd, AVG). (naam 
verwijderd, AVG). Alles is goed met moeder en 
dochter. We zijn blij en dankbaar met (naam 
verwijderd, AVG), en we wensen hen als gezin 
veel vreugde en zegen.

Corona in onze kerkgemeenschap
Gemeenteleden raken besmet, de één met ern-
stige klachten, de ander lichte, een enkeling 
maakt een besmetting zonder klachten door. 
We wensen alle herstellenden heel veel sterkte.

(naam verwijderd, AVG) moest ervoor naar het 
ziekenhuis. Daar lag zij op de dag dat haar man 
(naam verwijderd, AVG) door hun kinderen en 
kleinkinderen naar het crematorium begeleid 
werd. Daarna werd zij naar een zorghotel ge-
bracht, maar omdat zij daar opnieuw achter-
uitging verblijft ze nu weer in het ziekenhuis. 
Wij wensen haar, samen met (naam verwijderd, 
AVG) en de andere kinderen, veel kracht toe in 
deze zware tijd na dit onwerkelijke afscheid en 
dragen haar in onze gebeden. 

Psalm 126 (fragment)
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld ‘Hun god doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingshap,
dat zal een droom zijn.

Huub Oosterhuis

Uw pastores, 
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Protestants Kralingen op tv
Misschien heeft u het gemist, maar op 
zondagochtend 17 januari 2021 heeft een 
filmploeg van Hart van Nederland in de 
Hoflaankerk een filmpje opgenomen naar 
aanleiding van de nieuwe maatregel ‘Hele-
maal niet meer zingen in de kerk.’

Diezelfde avond werd dat via SBS 6 uitge-
zonden. U kunt het nog terugkijken, Hart 
van Nederland, 17 januari, als u op de web-
site van SBS6 de onderstaande zoektekst 
intikt:
Zonder zingen de kerk uit, maar toch 
klinkt gezang

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=6a9c06efc0&e=6ed2e04f71
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=6a9c06efc0&e=6ed2e04f71
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Ouders, kinderen, allemaal 

Basiscatechese 
via Zoom 

Normaal op de gezellige zolder van de Hoflaan-
kerk, maar nu even via Zoom. We zijn niet voor 
1 gat te vangen! Fijn om elkaar te ontmoeten en 
ook even te kletsen hoe het nu met je gaat in 
deze tijd. Er werd ook veel gelachen! Eigenlijk 
zouden jullie wel wat andere muziek in de kerk 
willen horen, wat meer variatie. Nou dan werd 
je in elk geval op 31 januari op je wenken be-
diend, want toen was er een muziekdienst voor 
en door de jongeren!

We missen jullie!!! 
7 februari live 
om 11.30 uur 

Via YouTube horen jullie elke week de mooie 
verhalen die Annemarie vertelt en de leuke 
liedjes van Lotte. Dan kunnen jullie ons wel 
zien maar wij jullie niet! We zouden het juist 
zo gezellig vinden om  jullie ook weer eens te 
zien. Daarom gaan we op 7 februari om 11.30 
uur de kindernevendienst via Zoom doen. Als 
je een mailtje (kristel.hillebrand@gmail.com) 
of appje stuurt naar Kristel dan krijg je de link. 
Dan luisteren we o.a. naar het verhaal over de 
zieke mensen die door Jezus genezen willen 
worden. Het wordt zo druk dat het een beetje 
uit de hand loopt, oei ...

Lukt het jou om de puzzel te maken die hier-
over gaat? Die staat hiernaast op deze pagina!

Jeugddienst 
31 januari

Voor wie de jeugddienst heeft gemist: op Face-
book of YouTube staat een film ervan. 

mailto:kristel.hillebrand@gmail.com
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Bloedverwant 
of echtgenoot
Zondag 24 januari hebben wij een grote wis-
seling meegemaakt: vier nieuwe ambtsdragers 
zijn begonnen, vijf ambtsdragers werden ont-
heven uit hun ambt, wij namen afscheid van 
een kerkrentmeester en verwelkomden drie 
nieuwe kerkrentmeesters. Wat een rijkdom in 
mensen, bereidheid, gaven en inzet. 

In het zoeken naar te verkiezen ambtsdragers 
bleek soms onduidelijkheid wie daarvoor ge-
vraagd of genoemd kan worden. Je bent ver-
kiesbaar als je belijdend lid bent, of als je in 
de dienst waarin je als ambtsdrager bevestigd 
wordt, belijdenis van je geloof aflegt. Vroeger 
was er de voorwaarde, dat je geen ‘bloed- of 
aanverwantschap tot in de tweede graad’ 
mocht hebben met een al dienstdoende ambts-
drager. Dat leverde enorme rekensommen en 
onduidelijkheid op. De bepaling was er, om te 
voorkomen dat in een kerkgemeenschap een 
bepaalde familie te veel macht zou krijgen. 

In de voorbereiding van de kerkorde voor de 
gefuseerde Protestantse Kerk in 2004 is deze 
bepaling losgelaten. De kerk is in de samen-
leving geen machtsfactor meer. De vraag om 
ambtsdrager te worden is: kun je tot zegen 
werken, met de gaven die jou gegeven zijn? 
Het maakt nu niet meer uit, of ambtsdragers 
gehuwd of partners of familie van elkaar zijn. 
Ieder belijdend lid is verkiesbaar. Overigens 
heb ik in Zeeland meegemaakt hoe daar een 
echtpaar ruim vóór 2004 in de kerkenraad ver-
kozen werd – wat nog een hele procedure van 
protest door de classis tot gevolg had – en tot 
zegen samen in de diaconie heeft gewerkt.

In Protestants Kralingen gaan we nu uit van 
een ‘gavengericht ambtsdragerschap’. We zoe-
ken geen mensen bij ‘plekken’. Maar wie zich 
in wil zetten met haar of zijn gaven, is welkom. 
Als druk werk of gezondheid je weerhoudt om 
altijd alle vergaderingen bij te wonen, is dat 
beslist geen probleem. De kerkenraad gaat 
daar creatief en flexibel mee om. (Het afge-
lopen coronajaar is de kerkenraad natuurlijk 
enorm gegroeid in creativiteit en flexibiliteit.) 
Het gaat niet om het aantal vergaderingen dat 
je er kunt zijn, maar om het werk dat je kunt 
doen, en hoe we het contact met elkaar en de 
bezinning daarop zo goed mogelijk gaande 
houden. 

We zijn een rijke gemeenschap – buiten en bin-
nen de kerkenraad – in mensen, bereidheid, 
gaven en inzet.

ds Ilse Hogeweg

Orlando di Lasso schreef in de laatste weken 
van zijn lange leven, in 1594, een onvoorstel-
baar mooi muziekstuk: Lagrimi di San Pietro, 
‘De tranen van Petrus’. Het is een 21-delige 
compositie met de tekst van de dichter Tan-
sillo, die de innerlijke strijd en overwegingen 
van Petrus beschrijft, zijn verraad, zijn berouw 
en zijn wroeging. 
Het Nederlands Kamerkoor zou dit werk uit-
voeren in de eerste maanden van dit jaar in 
concertzalen, o.a. de Doelen. Omdat zingen 
niet veilig is voor zangers, werd er gekozen 
voor glazen buizen, waarin de zangers geschei-
den van elkaar zijn. Daarnaast werd aan de 
jonge danser Marijn Rademakers gevraagd om 
in dans de gevoelens van Petrus uit te drukken. 
Ook werd er een kort hedendaags gedicht aan 
toegevoegd. In de laatste momenten van dit 
werk richt de danser Marijn Rademakers zich 
ondersteboven op in één van de glazen zuilen: 
een verwijzing naar Petrus’ kruisiging, volgens 
de overlevering ondersteboven, omdat hij niet 
hetzelfde als Jezus Christus wilde ondergaan. 

Het is aangrijpend hoe de eenzaamheid van 
Petrus zichtbaar wordt in de afzondering van 

‘De bekentenissen van Petrus’, was de titel van 
het boek van Jeroen Windmeijer dat Merlijn 
Mol-van Hoof voor de zomer las (een eerdere 
versie heette ‘Het Petrusmysterie’). Het is een 
spannende roman die zich afspeelt in onze tijd 
in Leiden. Maar er worden in briefvorm vragen 
in opgeroepen over wat er nou precies gebeurd 
is in de eerste eeuw na Christus, en wat de rol 
was van Petrus, van Paulus én van Judas. Klopt 
het perspectief wel dat algemeen bekend is ge-
worden?

de zangers, en in de uitdrukkingen van de 
danser. Het is nog aangrijpender hoe dat onze 
huidige samenleving weerspiegelt: mensen af-
gesneden van elkaar, mensen die in eenzaam-
heid elkaar misschien nog zien, maar niet echt 
kunnen bereiken. Waar verraden wij elkaar? 
Waar verraden wij Jezus? Waar is vergeving? 
Er is veel om te overwegen naar aanleiding van 
‘De tranen van Petrus’. 

Het Nederlands Kamerkoor heeft de voorstel-
ling opgenomen, en deze is online mee te ma-
ken (kosten 4,99 euro, dan heeft u 48 uur om 
deze te zien). Op maandag 15 februari houden 
we om 20.00 uur een Zoombespreking over 
deze voorstelling. Er is heel veel over te zeg-
gen. Er is ook veel om over in gesprek te gaan. 
Onze cantor Mirjam van den Hoek zal deel-
nemen aan het gesprek en toelichting geven 
over de achtergrond van de muziek. U kunt op 
uw  eigen tijd de voorstelling online bekijken 
(www.nederlandskamerkoor.nl). 

Geef u per e-mail op voor de bespreking met 
ds Ilse Hogeweg: 
i.hogeweg@protestantskralingen.nl 

Dat was een mooie aanleiding om in de groep 
‘Rondom 30’ eens in te zoomen op Petrus. Let-
terlijk, want bij elkaar komen kon niet… we 
lazen samen stukjes uit het boek, en spraken 
over wat we nou eigenlijk écht weten over Pe-
trus, wat legendevorming is en waarom het 
juist zó verteld wordt in de Bijbel. In januari 
sloten we onze zoektocht af met een Petrus-
quiz. Een greep uit de vragen:
1. Hoeveel boeken in de Bijbel dragen de naam 

van Petrus?

De tranen van Petrus

Petrus en de dertigers

 » lees verder op p. 10 »

http://www.nederlandskamerkoor.nl
mailto:i.hogeweg@protestantskralingen.nl
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Gelukkig de mens, die uitgezwaaid door do-
minee met hond op een grauwe januarimiddag 
niet op de bank hangt, maar de vreugde vindt 
van het samen op pad zijn en zich verdiept in 
de allereerste psalm. 

Anita Klunne en Tineke van der Ziel startten 
eerst, Marieke Bukman en Hennie van der Lin-
den als tweede en Riny Torn en Thalien Koop-
man waren het laatste stel dat het Kralingse 
Hout bewandelde. 

‘Zijn als een boom geplant aan levend water’. 
Een beeld dat aanspreekt. Als het stormt in 
ons leven, als we heen en weer zwiepen, er is 
houvast. Er is ook mogelijkheid van nieuw elan. 
Dat heeft voor ons meer met bosgeur, een lied, 
dat optilt, een bewust zoekende levenshouding, 
te maken, dan met leerstelligheid. 

Is wat psalm 1 zegt wel waar?, dat de ploerten 
en schenders aan het kortste eind en de recht-
vaardigen aan het langste eind trekken? We 
zien toch vaak het omgekeerde?! Moet je dit 
lezen als een tegen-de-klippen-op-psalm van 
mensen, die veel werd aangedaan? Een lied-
tekst van hen die helemaal niet vanzelfspre-
kend tot hun recht komen?

2. Hoeveel apocriefe boeken zijn er die zijn 
naam dragen, die niet in de Bijbel terecht 
zijn gekomen?

3. Staat het verhaal in de Bijbel dat Petrus’ 
schaduw mensen geneest? 

4. En het verhaal dat hij een gerookte tonijn 
tot leven wekt?

De antwoorden:
1. Twee, die hoogstwaarschijnlijk niet door 

hem geschreven zijn (hij was analfabeet en 
het taalgebruik is verschillend) maar door 
zijn naam wel gezag hebben gekregen.

2. Minstens zes…waaronder het evangelie van 
Petrus en de Handelingen van Petrus. Boe-
ken met een totaal andere theologische in-
valshoek. Zo zou Christus niet echt geleden 
hebben, alleen in schijn.

3. Ja, in de Handelingen van de apostelen, 
hoofdstuk 5! 

4. Nee, maar wel in de Handelingen van Pe-
trus. 

Johan Louwerse won de quiz glansrijk!

We ontdekten dat Petrus in ieder geval een een-
voudige visser is geweest, getrouwd én analfa-
beet. En dat zijn verhaal in de evangeliën en 
het Bijbelse boek Handelingen zo is doorver-
teld, dat het geloof wordt benadrukt dat God in 
Christus heeft laten zien dat zijn macht sterker 
is dan het lijden en de dood. Maar dat er in de 
buitenkerkelijke traditie dus ook andere accen-
ten worden gelegd. En dat je daar hele romans 
over kunt schrijven!

ds Marianne Bogaard

Blij met een lege dop!
Ondanks de coronacrisis gaat de inzame-
ling van plastic doppen door! Want ook in 
deze tijd zijn mensen geweldig geholpen 
met een hulphond, die allerlei hindernissen 
weet te mijden op de straat, thuis contro-
leert of de medicijnen worden ingenomen 
en alarm kan slaan als het baasje niet meer 
reageert. Het kost ons veel meer moeite om 
de doppen naar het depot te brengen, maar 
dat is uw probleem niet! Doe de plastic dop-
pen in de bruine trommel die in de hal van 
Pro Rege staat of zet uw zak met dopjes 
gewoon bij ons voor de deur. U dient een 
goede zaak!

Namens de werkgroep Duurzaamheid,
Anne Gercama 
010 4520171

Psalmenwandeling 3

Met de psalmen het bos in

Waar vind je stromend water in deze tijd? Wat 
helpt je wortelen?
Marieke en Hennie worden blij van ontmoe-
tingen zoals deze. En met sociale media toch 
contacten houden met familie, vrienden en 
klasgenootjes.
Riny en Thalien worden bijvoorbeeld warm 
van de documentaireserie Klassen, die de laat-
ste weken op tv te zien was. Met aandacht voor 
kwetsbare mensen gemaakt. Er is zoveel om 
ontmoedigd van te raken, maar de inzet en 
liefde van goede mensen en de veerkracht van 
kinderen spat er vanaf.
 

 » vervolg van p. 9 »



Caleidoscoop – p. 11

Collecteopbrengsten 
 december 2020
In december is er totaal € 1211,10 gecollecteerd 
t.b.v. de kerk.
Bart Reinders
Diaconie:
06-dec Noodhulp Corona Tear  € 212,70
13-dec Because We Carry (Lesbos) € 474,10
20-dec SKIN Rotterdam  € 221,85
24-dec Ver. Prot. Gem. Curaçao € 193,30
25-dec Kiwangala    € 930,65
27-dec Safe Haven    € 93,65
Ton van Osch

Inzameling uitgelicht 
Op zondag 14 februari is de inzameling in de 
Hoflaankerk voor Kerk in Actie. Het betreft 
noodhulp voor Ethiopië dat geregeld getrof-
fen wordt door extreme droogte en soms juist 
door overstromingen. Oogsten mislukken dan, 
vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen 
met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie 
de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. 
Maar nog beter is het als noodhulp kan wor-
den voorkomen. Daarom krijgen boeren land-
bouwtraining en leren ze welke gewassen beter 
bestand zijn tegen droogte.

U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de 
diaconie: NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse gemeente i.w. Kralingen o.v.v. bovenstaand 
collectedoel en de datum.

Het zijn moeilijke tijden, zeker voor Muzikc. 
We hebben al onze eerste concerten van dit 
jaar moeten uitstellen en dat is een hard gelag. 
Allereerst voor de programmeurs, want het 
concertprogramma vergt meestal meer dan 
een jaar voorbereiding. In grote lijnen volgen 
we het kerkelijk jaar. Ons kerstconcert was de 
afgelopen jaren een zeer druk bezocht concert. 
Ook rondom Pasen is er altijd veel te doen. Dit 
jaar hadden we de “Sieben letzte Worte unseres 
Erlösers am Kreuze” van Haydn geprogram-
meerd. 
We weten nog niet zeker of het concert van 3 
april a.s. kan doorgaan. We hadden een vaag 
idee om ook “de Sieben Letzte Worte” van  Liszt 
te programmeren en het werk met dezelfde 
 titel van Gubaidulina. Een al lang gekoesterde 
wens van Igor Gruppman en mijzelf. Maar he-
laas, het kan niet doorgaan ... 
Samen met de artistiek leider van het Rotter-
dams Hellendaal Muziekinstituut werkten we 
aan een Hellendaal-herdenking. Dit jaar is het 
350 jaar geleden dat Pieter Hellendaal in Rot-
terdam werd geboren. Op latere leeftijd is hij 
naar Londen verhuisd en was daar o.a. de leer-
meester van Händel. Zijn muziek is de moeite 
waard, maar vrijwel onbekend. Een mooie aan-
leiding om eens aandacht te geven aan deze 
grote Rotterdammer! 

Waar we in oktober jl. enthousiast bijeenkwa-
men in de Hoflaankerk, cancelden we onze bij-
eenkomst van 21 december, maar we pakten, 
nu via Microsoft Teams, 21 januari de draad 
weer op met dank aan Rudi Heemskerk.

Voor een leek zoals ik vlogen de meest wonder-
lijke termen me om de oren: plug-in, add-on, 
hosten en thema’s. Maar voor de anderen, Flip 
Bukman, Rudi Heemskerk, Leonard de Vos en 
Henk van Drunen (Wouter van de Bas haakt 
de volgende keer weer aan), klonk het als ge-
sneden koek en werden er goede afspraken 
gemaakt!

Het stappenplan ziet er als volgt uit:
Eerste oriëntatie is geweest en we werken nu 
aan een lijst met vragen om voor te leggen bij 
verschillende externe websitebouwers. 
Daarna maken we een keuze voor een website-
bouwer met wie we verder gaan. 
We denken dat een professional het raamwerk 
van onze site moet opzetten. Maar het vullen 
van de website kunnen we zelf. We gaan bepa-

Muziek maken is wat anders 
dan spelen  

Omdat het 600 jaar geleden is, dat Sweelinck 
overleed, hadden we het plan om het geboorte-
jaar van Hellendaal en het sterfjaar van Swee-
linck in één concert te herdenken. Dat komt 
nog wel een keer.
Voor de musici is de huidige situatie rampzalig. 
We kunnen geen concerten organiseren, dus er 
zijn ook geen inkomsten voor deze mensen. Af 
en toe kunnen we een livestream concert or-
ganiseren dat wat geld oplevert. We hebben op 
dit moment meer dan 50 aanvragen lopen van 
musici die bij ons willen optreden. Het niveau 
is zeer hoog. Zodra het weer mogelijk is, gaan 
we weer met concerten beginnen, want er is 
veel animo om onze concerten bij te wonen. 
Als u op de hoogte wilt blijven van de stand 
van zaken, dan kunt u zich opgeven voor de 
Nieuwsbrief. U kunt dat bij mij doen: mijn 
mailadres is anne@muzikc.nl 
Tot ziens in betere tijden!  Anne Gercama

len wie (welke groep) verantwoordelijk is voor 
welke onderdelen van de site.
We laten diverse groepen intern kennis maken 
met de nieuwe website, zij moeten helpen met 
het vullen ervan. Gaandeweg halen we de fou-
ten en manco’s eruit. 

Startzondag: nieuwe website is een feit!

Tsja, iemand moet een stip aan de horizon zet-
ten! Wordt vervolgd!

Hennie van der Linden

Verslag van de werkgroep 
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Erediensten in februari
Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op facebook.com/pg/protestantskralingen. 

Zondag 7 februari
lezing: Marcus 1: 29-39 • 2de collecte: Kerk in Actie: Bangladesh

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Aangetast leven: de schoonmoeder van Petrus 
lijdt aan koorts, in Jezus’ dagen levensbedrei-
gend. Wat kan er? Jezus zelf wordt overspoeld 
door mensen met een aangetast leven die bij 
hem hopen op verlichting en verlossing. Deze 
zondag is de poëzieweek 2021 nèt voorbij. 
Maar wij staan stil bij poëzie, teksten zullen 
klinken. De nieuwe dichteres des Vaderlands, 
Lieke Marsman, kent zelf ook aangetast leven, 
zij weet wat ziekte is en wil mensen daar over 
laten nadenken. Wat is de bevrijding van God 
voor mensen met een (voorgoed) aangetast le-
ven? 

Zondag 14 februari
lezing: Marcus 1: 40-45 • 2de collecte: nader te bepalen

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Zoeken en vinden: mensen zoeken Jezus, zij 
zoeken genezing, maar wie is hij eigenlijk? Be-
grijpen zij, begrijpen wij wie Jezus is? Hebben 

wij helder zicht op hem? In de evangelietekst 
komen we het ‘messiasgeheim’ tegen: Jezus’ 
raadselachtige opdracht, om te zwijgen over 
genezing, te zwijgen over zijn messias-zijn. Is 
het onze opdracht om levenslang te zoeken, le-
venslang open te blijven naar wie Jezus is? Het 
mooie lied 837 ‘Iedereen zoekt u, jong of oud’ 
zal klinken in de dienst.

Zondag 21 februari 
lezingen: Psalm 25: 1-10 en Marcus 1: 12-15 • 2de collecte: 
Pension Maaszicht

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
1e zondag van de 40dagentijd • De zieken be-
zoeken
Geloof je dat het nog wat wordt in de eenzaam-

heid waar de inspiratie verdort? Hoe lang kan 
een mens zichzelf voeden zonder menselijke 
nabijheid? Destructieve stemmen dringen zich 
op. In die eenzaamheid en destructie begint de 
weg van Jezus. 40 dagen. Het vormt zijn geloof. 

Zondag 28 februari  
lezing: Marcus 9: 2-10 • 2de collecte: noodhulp

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard
2e zondag van de 40dagentijd • De dorstigen 
drinken geven
Opgetild worden boven de werkelijkheid. Er-
varen hoe verleden, heden en toekomst samen-
vallen. En zien, werkelijk zien, wie Jezus is. De 
verheerlijking op de berg is een jaloersmakend 
moment. Maar ook Marcus weet: geen mens 
kan daarbij blijven. God toont zich in de tijd, 
op aarde. Onderweg.

Zondag 7 maart  
Johannes 2: 13-22 • 2de collecte: Stichting Eboo, Kenia

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
3e zondag van de 40dagentijd • De vreemdeling 
onderdak bieden
Johannes vertelt op zijn eigen wijze en op zijn 
eigen moment over het wegjagen van de han-
delaars uit de tempel door Jezus. Johannes ver-
telt het veel eerder. Alles moet omver, anders 
kan het geen Pasen worden. Als het om barm-
hartigheid gaat, staan we stil bij: de vreemde-
ling onderdak bieden.

Christus in de woestijn / G. van den Woestijne
Levensweg
Op 17 februari begint de 40dagentijd. In die periode zijn de kerkdiensten altijd soberder dan 
anders. Maar kan het soberder? We gaan de 40 dagen voor Pasen letterlijk in vanuit de leegte. Dat 
raakt op een bijzondere manier aan de lezing van de 1e zondag in deze periode, die ons naar de 
woestijn leidt. Een plek die alles te maken heeft met Jezus’ levensweg. 
De kinderen maken in hun 40dagenproject stappen op die weg waardoor ze iedere zondag op een 
plek komen waar iets bijzonders gebeurt. In de diensten lezen we de verhalen die daarbij horen 
en die Annemarie op YouTube voor de kinderen vertelt. Zo bezinnen we ons op Zijn weg als een 
weg die naar het leven leidt. 

7 x barmhartigheid
Bij iedere zondag hoort één van de werken van barmhartigheid. Zowel in het kinderproject als in 
de kerkdienst komen die terug. In het 40dagenboekje vormen die werken het raamwerk waar vele 
gemeenteleden op verder hebben geborduurd. Volgend jaar doen we dat misschien anders, maar 
juist dit jaar is het extra belangrijk onze inspiratie zwart op wit te delen met elkaar!

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Lied 837:1


