
Caleidoscoop

De foto hierboven is van fotograaf Thijs Wolzak; hij was zo aardig om toestemming te geven deze foto te gebruiken. 
Volgende Caleidoscoop zaterdag 3 april, kopijsluiting maandag 22 maart.

Retouradres:
Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

Zeven plus één werken
van barmhartigheid
Het is een aansprekende en aangrijpende bijbel-
tekst, waar Jezus zegt: “Want ik had honger en 
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie 
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, 
en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten 
mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij 
toe” (Matteüs 25: 30-31). Het is een onontkoom-
bare oproep van Jezus: de mens die in nood in 
jouw straat loopt, de straatkrant verkoopt bij 
jouw supermarkt, zo vele mensen in onze stad 
en in onze wereld, die mens, zegt Jezus, dat ben 
ik. 
Zes werken van barmhartigheid noemt Jezus: 

te eten geven, te drinken geven, kleding ge-
ven, zieken bezoeken, gevangen bezoeken. Uit 
het (apocriefe) bijbelboek Tobit is daar in 1207 
door paus Innocentius III het zevende werk van 
barmhartigheid bijgekomen: doden begraven. 
De huidige paus Franciscus heeft in 2015 het 
achtste werk van barmhartigheid toegevoegd: 
de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’, zorg 
voor de schepping, het milieu.

De zeven werken van barmhartigheid zijn eeu-
wenlang op vele wijzen afgebeeld in de kunst. 
De zeven werken van barmhartigheid hebben 
gelukkig ook eeuwenlang mensen geïnspireerd 

om daadwerkelijk hulp te bieden aan wie dat 
nodig had. De vele afbeeldingen in kerken 
van de werken van barmhartigheid waren een 
herinnering en aansporing daartoe. Wereld-
beroemd zijn ‘De zeven werken van barmhar-
tigheid’ van de Meester van Alkmaar uit 1504. 
Zwaar beschadigd door de beeldenstorm heeft 
dit van 1504-1916 in de Laurenskerk van Alk-
maar gehangen, daarna in het Rijksmuseum. In 
de ons bekendere Laurenskerk hier in Rotter-
dam hangt ook een serie ‘De zeven werken van 
barmhartigheid’ van de fotograaf Thijs Wolzak. 
Deze fotograaf voegt beelden, verhalen en ont-
moetingen samen tot 
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één groot verhaal. Hier ziet u de foto ‘De zie-
ken verzorgen’. Straatdokter Marcel Slockers 
houdt spreekuur in Havenzicht voor dak- en 
thuislozen. Deze mensen hebben vrijwel nooit 
een ziektekostenverzekering, en blijven daar-
om met alle klachten en kwalen rondlopen tot 
het echt niet meer gaat. Daklozen hebben vaak 
wonden aan hun voeten, doorgelopen blaren 
door het vele lopen en slechte schoenen. Op de 
foto zien we een ‘katvanger’, deze man heeft 
auto’s of iets anders op zijn naam laten zetten 
door criminelen, een medewerker van Haven-
zicht laat hem een deel van zijn honderden boe-
tes zien. Achter de man staat de straattandarts, 
die door giften tandzorg kan verlenen aan 
daklozen (Stichting Dental Care for Homeless 

People Foundation NL40RABO 0340 324 902). 
Buiten zien we een man op straat zitten, die 
aangesproken wordt en uitgenodigd wordt om 
op te staan. Op deze foto is van alles gaande 
met deze mensen, er gebeurt van alles tussen 
hen. De zieke man is middelpunt. Zoals hij hier 
ligt, is hij voor ons onontkoombaar. We kun-
nen niet aan hem voorbijlopen. Wat denken wij 
van deze zieke zonder ziektekostenverzekering, 
met zijn pijn, zijn slechte voeten en zijn vele 
boetes? Zijn wij bereid ook deze zieke te verzor-
gen? Kunnen wij ook in hem Jezus herkennen?
Ik wens ons allen juist nu een goede en beteke-
nisvolle veertigdagentijd.

ds Ilse Hogeweg 

Wie had vorig jaar in de eerste week van maart 
2020 kunnen bedenken dat de meesten van ons 
vanaf half maart de kerkdiensten niet meer fy-
siek zouden kunnen bezoeken? 
Na dit veelbewogen coronajaar is de redactie 
heel benieuwd hoe u die online diensten als ge-
meentelid heeft ervaren. Er is natuurlijk gaan-
deweg – vooral qua techniek – veel verbeterd 
en ook voor de predikanten werd het steeds 
meer routine. 

In de april editie van Caleidoscoop willen wij 
graag een collage maken van ervaringen van-
uit de gemeente. Hoe heeft u dit alles beleefd? 
Keek u op de gezette tijden rechtstreeks naar de 
dienst, afwisselend in Pro Rege en de Hoflaan-
kerk? Gaf u de voorkeur aan een later tijdstip 
of koos u voor het luisteren via de kerkomroep? 
Is er in de loop van dat jaar voor uzelf nog iets 
veranderd in de manier waarop u het ‘geestelijk 
voedsel’ tot u nam? En wat vond u bijvoorbeeld 

van de inbreng naar de kinderen en wellicht 
heeft u suggesties waarmee de online diensten 
nog verder kunnen worden verbeterd. 

Kortom, de redactie is heel benieuwd naar al 
die verschillende waarnemingen. Voor de in-
put nodigen wij u dan ook van harte uit om 
ons uw ervaring te mailen (in maximaal 100 
woorden).
Wilt u liever worden gebeld en uw ervaring 
telefonisch met ons delen kan dat natuurlijk 
ook. Laat het gerust weten, dan maken we er 
een mooie compilatie van. (U kunt bellen naar 
Thea van Santen-Kloosterman: 010 202 10 02.)

De redactie ontvangt graag uiterlijk 15 maart 
uw reactie via kopij@protestantskralingen.nl 
of het verzoek om te worden gebeld, zodat wij 
ook úw ervaring kunnen meenemen. 
Alvast hartelijk dank.
De redactie

Maart 2020 - maart 2021

Na één jaar kerkdiensten online

Testopstelling thuis uitzendapparatuur voor Pro Rege

Geschenken voor ds en mw Zinhagel

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
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Zondag 21 februari nam ds Denny Zinhagel, 
na 12½ jaar, afscheid van de Evangelische 
Broedergemeente Rotterdam Centrum. Als 
vertegenwoordiger van Protestants Kralingen 
mocht ik daarbij zijn. Een voorrecht, waar zo 
veel gemeenteleden het afscheid níet bij kon-
den wonen vanwege de coronamaatregelen. Ds 
Denny Zinhagel gaat met emeritaat, daarom 
wordt deze dienst in de EBG ‘uittrededienst’ 
genoemd. Ds Zinhagel preekte over Kolossen-
zen 1, en stond stil bij zijn dankbaarheid voor 
wat er heeft mogen zijn. Ook beaamde hij Pau-
lus, die ‘altijd voor de gemeenschap zou blijven 
bidden’, dat zullen hij en zijn vrouw Sandra ook 
zeker blijven doen. Er waren vele filmpjes van 
gemeenteleden en werkgroepen die het echt-
paar Zinhagel bedankten voor wat zij hebben 
gedaan. Er waren bijzondere gesproken bood-
schappen en zegenwensen, o.a. van de oudste 
broer van ds Zinhagel, die met dankbaarheid 
noemde dat hun ouders hadden gebeden dat 
ooit één van hun 12 kinderen predikant zou 
worden. Ook bisschop Emile Ritfeld van de 
EBG Suriname, die ds Zinhagel 28 jaar geleden 
op Sint Maarten in de bediening heeft gesteld, 
had een boodschap ingesproken. Ds Zinhagel 
heeft gewerkt in Suriname, op Sint Maarten en 
Curaçao en in Rotterdam. Hij zal, na verhui-
zing en vakantie, vervangende werkzaamhe-
den in Noord-Holland verrichten voor de EBG. 

Op 7 maart zal zijn opvolger ds Christian Lind-
ner uit Amsterdam verbonden worden. ‘Duitse 
predikanten zijn gebruikelijk’, vertelde een 
gemeentelid mij, ‘ds Zinhagel was daarop een 
uitzondering. Het was fijn voor velen van ons 
dat hij uit Suriname kwam en weet wat daar 
speelt.’ Goed is het om daarbij te melden dat 
ook zijn voorganger ds Max Lieveld uit Suri-
name kwam. 
Ds Christian Lindner is afkomstig uit Duits-

Ondertussen bij de zusters en broeders van de EBG

Uittrededienst ds Denny Zinhagel
land, en heeft al vele jaren ervaring, de laatste 
periode in Amsterdam Zuid-Oost. We hopen 
op een goede voortzetting van de contacten die 
er zijn. Wat zou het fijn zijn om op een mooie 
dag alsnog de excursie te maken naar Zeist, 
en meer te weten te komen over de bijzondere 
geschiedenis van onze Kralingse buren. Van 
harte wensen we ds Denny en Sandra Zinhagel 

een rustige en mooie nieuwe levensperiode toe. 
De uittrededienst is terug te zien op de website 
van de Broedergemeente www.ebg-rotterdam.
nl. Als u persoonlijk een kaartje wilt sturen 
aan het echtpaar Zinhagel of aan ds Lindner 
kan dat via Avenue Concordia 107 (3062 LE). 

ds Ilse Hogeweg

Jarenlang heeft Elsa Oosterhuis het kerkdien-
stenrooster in elkaar gezet. Zij zoekt nu een 
opvolger (m/v). 

Gevraagd: 
-zorgvuldigheid en enige handigheid met Excel
-op korte termijn inzetbaar

Een kerkdienstrooster wordt per kalenderjaar 
opgemaakt. Hierin staat onder meer:
• in welk kerkgebouw de vieringen plaatsvin-

den
• de voorganger in die viering

Gezocht: opsteller kerkdienstenrooster
• overige medewerkenden, bijvoorbeeld lector 

of cantorij
• de kerkelijke feestdagen
• speciale kerkdiensten, bijvoorbeeld met 

Maaltijd van de Heer of doopbediening

Twee keer per jaar (in het 1e en in het 3e kwar-
taal) wordt er een rooster opgesteld in Excel, 
in voorbereiding op de navolgende jaargangen. 
Hiervoor is een handleiding beschikbaar. Voor 
het rooster van het lopende jaar worden met 
enige regelmaat tussendoor updates gemaakt 

met gewijzigde of aanvullende informatie.

Voor deze klus hoef je niet te vergaderen, al-
les wordt via de mail aangeleverd en kan thuis 
achter de computer worden verwerkt. Wie wil 
dit op zich nemen?

Voor informatie kan je terecht bij Elsa Ooster-
huis (e.w.oosterhuis@planet.nl) of Marianne 
Bogaard (m.bogaard@protestantskralingen.nl). 

Alvast hartelijk bedankt!f

Afscheidsgeschenken voor ds Denny en Sandra Zinhagel
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Als ik op een ochtend mevrouw Vellekoop 
spreek (haar voornaam Trudy gebruikt zij niet 
veel) word ik getuige van een lang en veelbe-
wogen leven. Op de vraag of zij altijd in Rot-
terdam heeft gewoond antwoordt zij met een 
stellig “oh nee” en vervolgens trekt de wereld 
aan mij als interviewer voorbij. Ik laat haar zelf 
aan het woord. Zij is onlangs 90 jaar geworden, 
maar heeft haar levensloop haarscherp tot in 
details voor ogen. 

Waar lagen dan uw roots?
“Mijn vader werkte voor Phillips in Barcelona. 
Met kerst 1930 gingen mijn ouders met kerst-
verlof naar Nederland. Mijn moeder was zwan-
ger van mij en op enig moment moest zij naar 
de kraamkliniek in Gouda waar ik op 3 januari 
1931 ben geboren. Mijn vader kwam snel van-
uit Barcelona om mij te bewonderen. Later zijn 
we als gezin herenigd en keerden terug. Toen in 
Spanje de burgeroorlog uitbrak zijn we met een 
vrachtboot naar Marseille vertrokken en van 
daaruit per trein terug naar Holland. Inmid-
dels was ik een jaar of 5 en hebben we enige tijd 
in Den Haag en later in Scheveningen gewoond. 
Mijn vader pendelde tot het moment dat we in 
januari 1940 weer met het hele gezin terug ver-
huisden naar Barcelona.”

En bleef u daar wonen?
“Welnee, want Philips had andere plannen en 
wilde mijn vader overplaatsen naar Indië. Van-
wege de oorlog was dat een lange procedure. 
In eerste instantie vertrokken we in een prop-
volle trein naar Lissabon. Uiteindelijk gingen 
we niet naar Indië, maar belandden in Ame-
rika en namen onze intrek in een klein plaatsje 
bij New York. Ik vergeet nooit dat we daar op 
een mooie avond het wonderlijke noorderlicht 
hebben kunnen zien. Toch wilde Philips mijn 
vader overplaatsen naar Indië. Op enig mo-
ment reisden we dwars door Amerika en ver-
bleven een aantal weken in San Francisco. Van 
daaruit per boot eerst naar Sydney. Eenmaal 
in Sydney aangekomen was de oorlogssituatie 
zo gespannen dat de boot naar Indië wel is ver-
trokken, maar zonder ons gezin.”

Toch ooit weer terug naar Nederland?
“Jazeker, in 1947 keerden we per boot terug via 
Engeland. In Nederland werd Eindhoven onze 
nieuwe woonplaats en ging ik naar het Lyceum. 
Na mijn eindexamen volgde ik een opleiding 
tot analiste en kon meteen in het laboratorium 
van Philips gaan werken. Later besloot ik om 
een studie Scheikunde aan de VU in Amster-
dam te gaan volgen. Tja … en toen ontmoette 
ik mijn man. Hij was makelaar in verzekerin-

gen en woonde in Rotterdam. We trouwden in 
1958 en ik brak helaas mijn studie af. We koch-
ten een dubbel appartement aan de Kralingse 
Plas laan op de 10de etage, waar ik tot op heden 
nog steeds met heel veel plezier woon. 
Helaas werd ik jong weduwe. Mijn man stierf al 
in 1984. Gelukkig kreeg ik later kennis aan een 
nieuwe man die woonachtig was in Den Haag. 
We zijn lange tijd samen geweest, maar helaas 
overleed ook hij in 2001.”

Wat was uw relatie tot de Hoflaankerk en van 
wanneer dateert die?

“Oh al vanaf mijn trouwen in 1958. Mijn man 
was fervente kerkganger in de Hoflaankerk met 
destijds dominees Van Sinderen en Ruitenberg. 
Wij waren trouwe kerkgangers en dat was ik-
zelf tot voor kort natuurlijk ook!
Een echte functie heb ik nooit bekleed, maar 
heb wel altijd alles erg beleefd en meegeleefd.”

Ooit nog teruggegaan naar Australië?
“Gelukkig wel, want dat heeft mijn leven ver-
rijkt. In 2003 ben ik voor een paar maanden 
naar mijn broer in Australië gegaan. 
Op een van de reisjes die ik van daaruit maakte 
ontmoette ik de Australiër Max, een gepensio-
neerd gynaecoloog. Hij was weduwnaar en al 
snel hadden we een heel leuke tijd. We genoten 
van de natuur, bezochten tentoonstellingen en 
meestal kookte hij voor mij. Op de avond voor 
ik weer terug vloog naar Nederland vroeg hij 

mij ten huwelijk en ik antwoordde volmondig 
met JA. Uiteindelijk is het er om allerlei move-
rende redenen niet van gekomen. Wel pendel 
ik al jaren geregeld naar Australië en we heb-
ben het fijn. Het is wel een gedoe hoor, want 
je moet iedere keer een visum aanvragen. Van-
wege corona kon ik in het voorjaar van 2020 
ook niet terug naar Nederland reizen. 
Uiteindelijk werd het oktober 2020. De tuin-
man van Max bracht ons naar het vliegveld, 
alwaar het afscheid erg emotioneel was, want 
wanneer zouden we elkaar ooit nog zien?” 

Terug in Nederland en meteen een lelijke val?
“Hou op, dat was echt een hele nare ervaring. 
Nauwelijks weer thuis kwam ik op de Oudedijk 
ten val en bleek dat ik mijn heup had gebroken. 
Het herstel vergt veel tijd en de heup is nog erg 
pijnlijk. In huis kan ik inmiddels weer aardig 
lopen, maar buiten met rollator en/of stok.” 

Ervaart u veel steun vanuit de gemeente?
“Daar heb ik zeker niet over te klagen. Diverse 
gemeenteleden onderhouden contact met mij, 
komen op bezoek of doen boodschappen. Zo 
lief en attent. Laatst kwam dominee Ilse Ho-
geweg nog op bezoek en toen ik 90 jaar werd 
kreeg ik de bloemen uit de kerk. Vorig jaar ben 
ik zelfs nog heel leuk met Jan Haas op stap 
geweest. Momenteel bel ik veel, zoals bijvoor-
beeld met Rietje Ruitenberg, die ik natuurlijk 
al zo lang vanuit de kerk ken. De buurman 
haalt elke dag de krant uit de brievenbus; de 
schoondochter van mijn tweede man komt 
zeer geregeld om te helpen en verder probeer 
je er – zoals iedereen – thuis het beste van te 
maken. Behalve mijn heup geniet ik gelukkig 
van een goede gezondheid en kijk reikhalzend 
uit naar het moment dat we elkaar weer fysiek 
ín de kerk kunnen ontmoeten.”

En mét haar omarm ikzelf ook deze wens. Het 
was een mooi interview, waarin zij ons een 
kijkje gaf in haar veelbewogen, maar ook rijke 
leven.

Thea van Santen - Kloosterman

Het bereisde leven van mevrouw Vellekoop

E-mailnieuwsbrief
Sinds maart 2020 is er een wekelijkse e-mail nieuwsbrief. Han-
dig als u zich daarop abonneert. Dat kunt u simpel doen via 
de website Protestantskralingen.nl. Links (bijna) onderaan op 
de homepage staat de aanklikbare tekst: ‘abonneren e-brief’. 
Als het u op die manier toch niet lukt kunt u ook een e-mail 
sturen naar nieuwsbrief@protestantskralingen.nl en uw 
naam en e-mail adres doorgeven. Houd wel in de gaten of de 
nieuwsbrief niet in de spamfolder van uw e-mail komt.
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Bij de eerste kennismaking met Coen en Elly 
Tofield-Nieuwenhuizen, wonende in de Esch, 
viel mij gelijk de bijzondere naam op en stelde 
de vraag: Waar komt de naam Tofield vandaan?
En toen werd er letterlijk en figuurlijk een 
boekje opengedaan: een fotoalbum met het 
levensverhaal, een stamboom, een boekje uit 
een Brits museum en een eigen familiewapen 
uit 1730! Dan heb je wel wat te vertellen dus! 
En onder het genot van een kopje koffie met 
eigengebakken cake kwamen de verhalen los.

Coen is geboren in voormalig Nederlands In-
dië, Sumatra, op 13 oktober 1937. Zijn herin-
neringen aan die jeugd zijn vol plezier, warmte 
en genegenheid. Daarom was de overgang naar 
Nederland op 13-jarige leeftijd met zijn broers 
en ouders in januari 1951 een enorme overgang. 
Vooral het verblijf in Sneek in een ijskoude 
kamer, waar zelfs de dekens bevroren waren, 
staat hem nog vers in het geheugen. Na enige 
tijd verhuisde het gezin naar Den Haag en daar 
ontmoette Coen zijn buurmeisje Elly. Elly, ge-
boren in Rotterdam op 10 december 1940, zag 
Coen ook wel staan. De vonk sloeg over en de 
liefde was wederzijds, maar ondanks dat kreeg 
Elly van haar ouders geen toestemming om te 
trouwen en te emigreren naar Amerika. Coen 
vertrok wel, maar keerde na een jaar terug. 
Hij miste zijn meisje te veel. Hij ging studeren 
voor apothekersassistent, haalde zijn diploma’s 
en ging werken als beroepsmilitair, net als 
zijn vader, tot aan zijn pensioen. Hij heeft als 
waardering voor zijn werk zelfs een konink-
lijke onderscheiding gekregen. Elly brak haar 
studie op de HBS af en samen trouwden ze in 
1960, waarna ze een flat in Den Haag betrok-
ken. Zij kregen 4 kinderen. Elly heeft wel eens 
momenten van spijt gekend voor het afbreken 
van haar studie, maar weet tegelijkertijd dat 
ze zich volledig heeft ingezet voor haar gezin. 
Na enige omzwervingen via Waddinxveen en 
Bodegraven, waar de kinderen gedoopt zijn en 
naar de Christelijke school gingen, kwamen ze 
in 1991 in Rotterdam de Esch terecht. Waar ze 
nu wonen tot op de dag van vandaag.
Ze kwamen met onze kerkelijke gemeente in 
aanraking via ds Korevaar. Ze brachten de 
winters door in Spanje voor enige maanden en 
reisden veel met de caravan en camper. Door 
reuma getroffen werd dat voor Elly op een ge-
geven moment te zwaar helaas. Ze houden nu 
contact met Protestants Kralingen via de com-
puter, waar Elly heel handig mee is. Ondanks 
lichamelijk ongemak vervelen ze zich geen 
moment. Elly heeft altijd veel genaaid, zelfs 
de trouwjaponnen voor haar dochters. En nu 
schildert ze veel. Coen is sinds 2 jaar begonnen 

met houtbewerking en heeft zelfs het familie-
wapen uitgesneden. 
En zo komen we toch weer terecht bij de vraag: 
waar komt de naam Tofield vandaan? De stam-
boom is te traceren tot 1632 bij John Toofield 
in Wad Worth in Yorkshire. Die behoorde 
tot de lagere landadel. Het familiewapen uit 

Vorig jaar hebben velen het als een groot gemis 
ervaren: door corona was het niet mogelijk om 
de Matteüspassion of de Johannespassion mee 
te maken in de Stille Week. Ook dit jaar kan 

Uit het leven van ...

Coen en Elly Tofield-Nieuwenhuizen

1730 hangt daar ook in de kerk. Van daaruit 
is een achterkleinzoon van Thomas Tofield, 
John Eliza Tofield, naar Indonesië vertrokken. 
Daarna zijn er nog vele nakomelingen geboren 
en één ding is zeker: het is allemaal familie!

Hennie van der Linden

Zoombespreking met Mirjam van den Hoek

Hoe Bach tot de Matteüs kwam
dat niet. Mirjam van den Hoek heeft aangebo-
den om een Zoompresentatie te verzorgen over 
de Matteüspassion. Nu valt er enorm veel te 
vertellen over de Matteüspassion. Mirjam zal 
zich concentreren op de voorgeschiedenis en 
het eerste deel. Hoe was de passiemuziek voor 
en ten tijde van Bach? Wat heeft hij daar mee 
gedaan?

Het is een groot gemis dat ook dit jaar er geen 
live Matteüspassion kan klinken. We nodigen 
u uit voor deze presentatie. Met de verdieping 
die Mirjam geeft, zullen we de Matteüs vast 
weer anders en rijker horen. Natuurlijk is er 
gelegenheid om allerlei vragen te stellen.

Luister en doe mee! 

Dinsdag 23 maart, 20.00 uur per Zoom, geef u op bij 
ds Ilse Hogeweg
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PastoraliaLievelingslied 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. 

Het lievelingslied 
van Jenny Staal
‘Ga met God’, het lied dat sinds 2013 in het 
Liedboek staat, heeft mij al die jaren van con-
tactpersoon bemoedigd. Vóór die jaren, in de 
‘doe-mee’ bezoekgroep, was dat vooral het re-
gelmatig onderlinge contact. Het uitwisselen 
van ervaringen, droevige, blije en soms teleur-
stellende ervaringen beleefden we met elkaar. 
Dat gebeurde daarna toen we als contactper-
sonen een aantal straten als ‘onze wijk’ kregen, 
al werd de onderlinge band wat losser. Toen 
ik heel lang tobde met een geopereerde heup 
kreeg ik zo regelmatig van velen een bezoekje. 
Toen merkte ik, hoe belangrijk ‘ziekenbezoek’ 
was! 
Eenmaal verhuisd uit Kralingen naar Alexan-
derpolder, kreeg ik de vraag een aantal ge-
meenteleden te bezoeken in mijn omgeving. 
Vorig jaar waren er geen adressen meer en 
besloot ik te stoppen. Dit werk heb ik graag 
gedaan, zodat ik nu met veel plezier terugdenk 
aan al die jarenlange contacten.
Niet alle bezoekjes waren even gemakkelijk, 
maar steeds weer putte ik moed: ‘Ga met God’ 
zongen we elkaar vaak toe in de kerkdienst: 
‘Hij zal met je zijn’ en zo heb ik dat ervaren. 
Dat er een moment van ophouden was aange-
broken dat had ik al eerder medegedeeld. Heel 
jammer vond ik het, dat ik in onze groep geen 
afscheid kon nemen: corona! 
Namens de groep en u allen kreeg ik bloemen 
aangereikt door Jeanine Wisse.

Lied 416 
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

En of het hier gesneeuwd heeft

Eerste sneeuw. Ja, eerste sneeuw,
maar wie heeft ogen voor de laatste,
de laatste sneeuwpop, het smelten
van de voeten, wie let daarop?

Zo gaat het ook met pijn.
Je voelt het onbarmhartige
begin maar het verdwijnen
maak je op uit het verdwenen zijn.

Judith Herzberg, uit ‘Bijvangst’, 1999 

Het was maar kort, maar wat was het bijzon-
der, de sneeuw, het ijs, het schaatsen. Veel bui-
ten zijn, eindelijk weer mensen tegenkomen, 
het plezier van zoveel generaties met slee en 
schaats. Wel hebben verschillende gemeente-
leden te maken met de gevolgen van een val-
partij… Als de sneeuw weer verdwijnt ervaren 
mensen dat meestal als lastig, natte troep, was 
het maar weg. Judith Herzberg schreef dit 
prachtige gedicht. Het bepaalt mij er bij dat wat 
zo sprookjesachtig begint: de eerste sneeuw, 
ook een natuurlijk verloop heeft. Zonder begin 
geen einde, en andersom. Waarom waarderen 
we alleen het begin? Judith Herzberg vergelijkt 
dit met onze onachtzaamheid over het ver-
dwijnen van pijn. Pijn willen we alleen maar 
weghebben. We staan er doorgaans niet bij 
stil. We vergeten meestal ook dankbaar te zijn 
als pijn verdwenen is. Verdwijnende sneeuw 

Dank voor alles
Graag wil ik iedereen bedanken, ook na-
mens mijn broer en zus, voor het medele-
ven na het overlijden van onze vader. De 
kaartjes en telefoontjes waren hartverwar-
mend.
Doordat iedereen in ons gezin besmet was 
met corona was er geen echte uitvaart mo-
gelijk. Bovendien hadden we grote zorgen 
om onze moeder, die in het ziekenhuis be-
landde.
Wij zijn dan ook zo dankbaar dat zij na 
ruim vier weken thuis mocht komen. Voor 
ons is dat een groot wonder.
Gelukkig gaat het thuis steeds beter met 
haar. Al dringt het gemis nu pas goed tot 
haar door.
Dat wij nu ook nog de bloemen mochten 
krijgen als bemoediging doet ons heel veel.

Nogmaals dank voor alles.
Xxxx en familie

Hartverwarmend
6 December 2020 – de dag waarop ik 90 
jaar werd – is alweer even voorbij, maar hij 
glanst nog na. Het begon al met de bloe-
men uit de kerk, met daarbij een verras-
sende tekst van Marianne en haar gebed 
in de dienst. Daarna kwamen felicitaties 
per telefoon en post, hartverwarmend! Dat 
meeleven hield aan met Kerst en bij het 
overlijden van mijn broer. Tot mijn vreug-
de kwamen in december zelfs tieners aan 
de deur met een hyacint en een kerstkaart 
van Ilse en Marianne!
De kerk ervaar ik als een grote familie, die, 
ondanks de coronacrisis, of juist daardoor, 
mij haar meeleven toont. 
Mijn plan, ieder persoonlijk te bedanken, 
ook anderen, kost tijd, vooral omdat ik be-
ter kan praten dan lopen nu. En hoewel de 
dagen nu lengen, telt mijn dag niet meer 
uren en zo gaan de uren, dagen en maan-
den. Dus nu maar even dit bericht: Ieder 
die aan mij dacht: heel hartelijk bedankt! 
Ik heb genoten van de mooie kaarten en 
lieve woorden. Ik voel me erdoor verbon-
den en dus niet eenzaam!

Lieve groet van 
Xxxxxx
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die ons vragen stelt, wat een prachtig gedicht.

Meeleven
Het verdrietige bericht bereikte ons dat 
Xxxxxx xxxxx, aan longkanker blijkt te lijden. 
Hij zal behandelingen ondergaan, maar niet 
meer kunnen genezen. Een zeer verdrietig be-
richt voor xxxx en xxxx en ieder die met hen 
verbonden is. Zij zijn dankbaar voor veel mee-
leven en goede contacten. Wij bidden dat de 
handen van de Eeuwige hen dragen in deze tijd.
Xxxxxx, heeft bij een val haar arm gebroken. 
Helaas was een operatie daarna nodig. We 
wensen haar veel sterkte in de pijn en het onge-
mak en een goed herstel. 
Xxxxxxxxx xxxxx, is gelukkig weer thuis op 
de haar vertrouwde plek. De kinderen zetten 
zich in om haar daar met hulp van thuiszorg 
te laten blijven.

In memoriam 
xxxxxx

Op 10 februari is 
xxxxxx xxxx over-
leden, in de leeftijd 
van 89 jaar. Hij 
woonde in De Esch. 
Hij werd positief 
getest, allereerst 
met milde klachten, 
daarna verslech-
terde zijn situatie. 
Hijis thuis verzorgd 

en verpleegd door zijn dochter en kleindoch-
ter, hij is thuis in rust en vrede overleden. Zijn 
vrouw xxx bleek ook corona te hebben, zij is 
opgenomen op een speciale cohortafdeling in 
een verpleeghuis in Charlois. 
Xxxxx xxxx xxxxx is geboren in Crooswijk en 
in de oorlog verhuisd naar de Jericholaan. Na 
hun huwelijk gingen Xxxx en Xxxx wonen aan 
de Ringvaartweg. Zij kregen twee dochters, zij 
woonden in Kralingen, later weer aan de Ring-
vaartweg, en de laatste jaren in de Esch. Xxxx 
werkte als timmerman, en later bij de gemeen-
te bij bouw- en woningtoezicht. Het gezin Xxxx 
xxx xxxxxx leefde mee met de Gereformeerde 
Kerk van Kralingen (Jeruzalemkerk), later Pro-
testants Kralingen. 
Xxx was een toegewijde echtgenoot, vader en 
opa. Hij was geen man van klagen, kritiek en 
sterke meningen; hij had een sterk besef van 
wat goed was in zijn leven. Xxxx xxxx xxxx 
had een oprecht geloof, waar hij naar leefde. 
Op 17 februari was het afscheid op de begraaf-
plaats Oud-Kralingen. Het lied ‘Ga met God en 
Hij zal met je zijn’ klonk bij zijn afscheid. God 
is met je, voorbij de grens van het leven. God 
is met je, als je verder moet gaan met gemis, 
verdriet en grote zorgen. Wij bidden voor Xxx 
xxx xxxx en hun dochters Xxxxx en Xxxxx en 
hun gezinnen, dat God met hen mee gaat en 
hen troost, elke dag. 

In memoriam
Op maandag 22 februari is thuis aan de xxxx 
xxxxxx xxx ingeslapen. Xxxx xxxx en xxxx 
waren bij hem. 
Xxxx verliest met zijn overlijden een echtge-
noot die rust uitstraalde en in alles zichzelf 
bleef. Xxxx was zeer verbonden met zijn gezin. 
Met Xxxx bood hij zijn kinderen een veilige 
plek en gaf hen de ruimte om zichzelf te zijn. 
Dat maakte hen beiden op hun eigen manier 
zelfstandig. Xxxxx verliest, in zijn woorden, 
een vader die er 100 % voor hem is geweest. 
Xxxx was erg sportief. Hardlopen en zeilen 
waren zijn passies. Sinds twee jaar was hij on-

geneeslijk ziek en leverde steeds meer in. De 
laatste maanden had hij veel pijn en werd hij 
benauwd. Zijn lichaam was op. Na een paar 
goede dagen, eind vorige week, gaf hij aan dat 
het niet langer ging. Hij ging heen zonder angst 
voor het einde.
Xxxx was zelf niet gelovig, maar hij wist hoe 
belangrijk het geloof is voor Xxxx en Xxxx, die 
midden in onze gemeente staan. Tijdens de bij-
eenkomst op dins dag 2 maart waarin afscheid 

van hem genomen 
werd, is er daarom 
gedankt voor zijn 
leven en gebeden 
om Gods zegen. 
Er is een online 
gedenkplaats voor 
wie een bericht wil 
achterlaten of een 
kaarsje wil aanste-
ken: 

www.memori.nl/gedenkplaats/xxxxxxx xxxx 
xx.
We wensen Xxxx en Xxxx toe dat zij zich in dit 
grote verdriet gedragen mogen weten door de 
liefde van de Eeuwige. We denken ook aan Ma-
rit. Dat ook zij kracht mag vinden om op haar 
eigen wijze dit verlies te dragen.

Bloemen februari
Op zondag 7 februari gingen de bloemen uit 
de dienst met een hartelijke felicitatie naar mw 
Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Zij werd 
90 jaar.
Een week later, op 14 februari, feliciteerden we 
met een bos bloemen Xxxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx, met hun zestig-
jarig huwelijk. 
Zondag 21 februari werden er vanuit de kerk-
dienst bloemen gebracht naar Xxxxx xxxx 
xxxx xxxx, als bemoediging na het overlijden 
van haar echtgenoot en haar ziekenhuisop-
name. De bloemen waren ook bestemd voor 
dochter Xxxxx xxxx, die elders in Kralingse-
veer woont maar vaak aan xxxxxx is.
Op 28 februari ontving Xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx , de bloemen, om 
haar sterkte te wensen in deze moeilijke peri-
ode en voor de komende operatie. Zo blijven 
wij ook vanuit de online-diensten aan elkaar 
denken.

ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Veel dank
Mijn onuitsprekelijke dank voor het 
prachtige boeket bloemen, dat ik 31 janu-
ari mocht ontvangen en de bemoedigende 
woorden van ds Bogaard. Het heeft me 
diep geraakt.
Veel dank, Xxxx

Verrassing
Zondag 14 februari 10 uur verbinding met 
de Hoflaankerk. Wat vreemd: er staan twee 
boeketten bloemen. Ik weet daar niets van? 
Maar wat een verrassing om dan een mooi 
boeket tulpen vanuit de kerk te ontvangen 
met een kaart met lieve dankbare woorden. 
Heel veel dank, Xxxx
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Ouders, kinderen, allemaal 

Op de foto enkele bikkels, de rest dwarrelde op dat moment over de 
plas. Koek en zopie verzorgd door Eric-Jan en Petra, dank! Leonie, 
Aniek en Martin zorgden voor vaart op het ijs! (rondetijden, tussentij-
den, alle stops, eindklassement en dweilpauzes bij hen op te vragen).

XL Palmpasenstok maken
Op 28 maart vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem met Palm-
pasen. Al jaren maken jullie daarvoor een hele leuke en lekkere Palm-
pasenstok. We weten nu nog niet of dat dit jaar samen in de kerk kan. 
Misschien wordt het net zo’n mooie fotocollage als vorig jaar toen je 
de stok thuis versierde?!
Houd je brievenbus in de gaten!!!

Zondag 14 februari ijs-
pret met de tieners!

Levensweg-
boekje

Elk kind heeft zijn eigen Le-
venswegboekje gekregen, met 
mooie verhalen en leuke op-
drachtjes. Wij zouden het heel 
leuk vinden als je een foto 
stuurt wanneer je ermee be-
zig bent!
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Op 2 februari 2021 kwamen we via Zoom bij-
een. Voor de nieuwe ambtsdragers was dat niet 
voor het eerst, want we hadden met hen ook al 
zo vergaderd over de vorm van de bevestigings- 
en ontheffingsdienst van 24 januari. Maar nu 
was het een ‘gewone’ vergadering. Helaas dit 
jaar zonder eenvoudige maaltijd aan het begin 
waarbij we informeel konden kennismaken 
met de nieuwe ambtsdragers en een afscheids-
praatje konden maken met de vertrekkenden. 
Dit keer ‘zoomden’ die nog even mee en wer-
den ze toegesproken door Laurens van der Ziel. 
Ilse Hogeweg had ieder van hen persoonlijk 
gesproken en voor een passend boek als af-
scheidscadeau gezorgd. We namen afscheid 
van Koos van der Steenhoven, Cees Zwinkels 
en Henny de Vos die ouderling-kerkrentmees-
ter waren en van Sjaak Roos en Johan Louwer-
se, die diaken waren, waarbij Johan ook een 
inspirerend moderamenlid was. De afgetreden 
ambtsdragers gaven de huidige kerkenraad 
nog een boodschap mee of vertelden iets over 
hun ambtstermijn. 

Vanaf januari zijn Hiddo Oosterhuis, Ton van 
Osch en Rob Valkenburg drie nieuwe kerkrent-
meesters. Maar zij maken geen deel uit van de 
kerkenraad en zijn geen ouderling. 

In vervlogen tijden was er een college van 
kerkvoogden, een ‘deftig’ gezelschap dat ge-
heel zelfstandig zonder bemoeienis van een 
kerkenraad gebouwen en gelden beheerde. De 
voorzitter was president-kerkvoogd en er was 
(lang geleden) een aparte bank in de kerk voor 
hen. Naast de kerkvoogden was er een aantal 
notabelen, gekozen door de gemeenteleden, 
die tot taak hadden o.a. jaarlijks de financiën 
te controleren. 
Steeds meer werd duidelijk dat dit niet werk-
baar bleek. In de nieuwe kerkorde ging de 
kerkvoogdij deel uit maken van de kerken-
raad. De kerkorde voorzag in een college van 
kerkrentmeesters dat bestaat uit ouderling-
kerkrentmeesters (dus ambtsdragers) en 
kerkrentmeesters die geen deel uitmaken van 
de kerkenraad. De notabelen verdwenen hele-
maal uit de kerkorde. 
Hiermee hebben we nu al een aantal jaren er-
varing en we verwachten dat de nieuwe drie de 
traditie voortzetten.
Hiddo motiveert zijn stap om kerkrentmeester 
te worden als volgt:

“Ik wil een bijdrage leveren aan de kerkelijke 
gemeente. Zorgen voor goede randvoorwaar-
den in gebouwen en financiën. (Ordinantie 11 
van de kerkorde). 
Wat verwacht ik ervan: een nieuwe en frisse 
club mensen, die onbevangen maar bewust 
van de historie de toekomst tegemoet treden. 
Mijn inbreng ligt vooral op het gebied van fi-
nanciën en organisatie (overleg Protestants 
Kralingen en Kralingen-West, hoe verder). Vi-
sie op hoe Kralingen voort gaat. Daar is in dit 
nummer van Caleidoscoop onvoldoende ruim-
te voor. Misschien een keer een aparte bijlage? 
In ieder geval zullen we mee moeten met nieu-
we ontwikkelingen en inspelen op de tijdgeest, 
maar het zijn onzekere tijden met covid-19. En 
we mogen de historie van beide gemeenten niet 
uit het oog verliezen. Optimistisch, durven 
veranderen, maar met realiteitszin en respect 
voor wat onze voorgangers hebben gedaan. 
We gaan moedig voorwaarts!”

De opvatting van Ton:
“Na circa 18 jaar de financiën van de diaconie 
van Protestants Kralingen te hebben beheerd, 
zal ik in de komende periode een bijdrage leve-
ren aan het financiële beheer van de kerk in het 
College van Kerkrentmeesters. Mijn expertise 
ligt op het financiële domein en door de jaren 

Sinds 24 januari heeft de kerkenraad een 
nieuwe samenstelling. Het moderamen 
(dagelijks bestuur) bestaat uit: •  Laurens 
van der Ziel, voorzitter •  ds Ilse Hogeweg 
•  ds Marianne Bogaard •  Jeannette Schra-
vesande, scriba •  Cees Steendam, ouder-
ling-kerkrentmeester •  Jeanette Door duijn, 
diaken. De andere ouderlingen zijn •  An-
nie van Hoof  •  Thea van Santen •  Joke 
van  Heijst •   Kristel Hillebrand en •  Corry 
Toxopeus. Diakenen zijn: •  Wouter van der 
Bas •   Liesbeth de Boer en •  Leonard de 
Vos. 

Enkele van de verder besproken punten: 
•  De diaconie kwam met het jaarlijks verslag en 
de financiële stukken. Er is een positief resul-
taat te melden. Ondanks de beperkingen door 
corona vallen de collecteopbrengsten mee. Er 
wordt digitaal goed bijgedragen. Kascontrole 
wordt uitgevoerd door Peter van Hoof (die dat 
van veel kerkelijke geldstromen doet) en een 

ander gemeentelid. De kerkenraad dankte de 
diaconie voor al het werk. Ton van Osch deed 
jarenlang de financiën, maar is nu kerkrent-
meester. Johan Louwerse volgt hem op.
•  De taakgroep eredienst had ook een rapportje 
gemaakt over 2020. Door de corona zijn veel 
plannen niet uitgevoerd. De leden worden 
bedankt voor het werk van het afgelopen jaar. 
•  De kerkenraad heeft besloten dat er ook in 
Pro Rege een investering gedaan wordt om 
beeld en geluid nog beter te krijgen voor de 
online diensten. 
•  Er is besloten de Maaltijd van de Heer weer te 
vieren zodra er weer minimaal 30 gemeentele-
den bij aanwezig mogen zijn. 
•  Er komt weer een 40dagenboekje (en dat is 
inmiddels inderdaad verspreid). Voor volgend 
jaar wordt gekeken of we met deze vorm door-
gaan. 

De volgende kerkenraadsvergadering is op 16 
maart. 
Jeannette Schravesande, scriba

heen heb ik in verschillende functies ook ken-
nis opgebouwd op het vastgoed-domein. Voor 
Protestants Kralingen breekt een belangrijke 
periode aan omdat er belangrijke beslissingen 
moeten worden genomen over het fusieproces, 
de toekomst van de kerkgebouwen, de nood-
zakelijke investeringen, de financiering daar-
van, etc. Keuzes maken is essentieel, het aantal 
gemeenteleden daalt geleidelijk en het is be-
langrijk om een duurzame, financieel gezonde 
kerkgemeente te blijven. Ik wil daar graag in 
de komende jaren mijn energie insteken en op 
deze wijze mijn bijdrage leveren.”

Van Rob zit zijn visie (en zijn foto?) nog in de 
pijplijn. Wellicht leest u die in de volgende Ca-
leidoscoop. 
Met dank voor de reacties, veel sterkte in de 
komende periode!

Gijs Roodhorst

foto links: Hiddo Oosterhuis; rechts Ton van Osch

Drie nieuwe kerkrentmeesters 

Vanuit de kerkenraad
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Vrijdag 19 februari hadden we voor het eerst 
onze online Kralingse pubquiz. 
Daar ging nogal wat voorbereiding aan vooraf 
nadat het verzoek vanuit de kerkenraad om iets 
dergelijks te organiseren een feit was. De vraag 
was gesteld aan de werkgroep die normaliter 
de medewerkersavond organiseert, maar die 
door coronaomstandigheden nog niet eerder 
in actie was gekomen het afgelopen jaar. Deze 
werkgroep is in voor bijna alles, dus gingen we 
via zoom voortvarend te werk. De vragen wer-
den opgesteld, de plannen gesmeed, de datum 
vastgesteld en die vrijdag was de eerste online 
pubquiz in Protestants Kralingen een feit.

Psalm 57: Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij

Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel.
Wat ik van jou gehoord heb, vriendschap, trouw
is de schaduw voor mijn ziel en wijd licht land.

Tussen de leeuwen leg ik mij te slapen
speerpuntentanden, pijlentong, maar jij
spant boven mij een firmament van sterren.

Ontferming zoekt mijn ziel. Ik hoor in mij
een lied - verwacht de nieuwe dag en zing:
Ik ben van jou, jij zal mijn ziel bewaren.

Op deze zonnige maandagmiddag in de vas-
tentijd gingen we weer op pad. 
Annie en Gijs vonden het een Psalm van ie-
mand die heel diep in de put zat. We herken-
den ons er niet echt in, hoewel we ook moei-
lijke perioden kennen. Of deze Psalm in coro-
na-tijd meer betekent voor ons, dat vonden we 
niet. We spraken over belevenissen van vroeger 

Pubquiz online: hilarisch en vooral verbindend

Er waren 5 rubrieken: 
1. Domineesronde.
2. Welke maaltijden kent Protestants Kralin-

gen?
3. de Bijbelquiz
4. Welke manlijke gemeenteleden dragen een 

snor?
5. Raad van 6 foto’s van achterhoofden de ge-

meenteleden aan wie de hoofden toebehoren.

We startten om 20.30 uur en bijna alle 35 men-
sen was het gelukt om via zoom met beeld en 
geluid aanwezig te zijn!! Een knap staaltje van 
techniek, dat voornamelijk ondersteund werd 

en nu en bleven nadenken over genade. We 
kwamen er niet uit, want het gevoel dat God 
genadig voor je was, hebben we niet ervaren 
in relatie tot ellende, al of niet zelf veroorzaakt. 
Misschien is het leven, zoals we het nu bele-
ven, genade? Wij hebben geen klagen, als we 
denken aan wereldwijd lijden. Het bevrijdend 
einde van de Psalm is voor de Psalmist en ons 
een belofte. We leven nu en na Pasen – met de 
wetenschap: ’t komt goed.
Vastentijd is voor Riny en Hennie: gaan met 
God, begeleid door liederen en muziek. We 
zingen sowieso graag en in deze tijd is luiste-
ren naar en zingen van Passions bijzonder. We 
ervaren God als onze steun en zingever bij het 
nemen van beslissingen of het helder krijgen 
van onze gedachten. Het ons gedragen voelen 
door God betekent niet, dat we gevrijwaard 
zijn van verdriet en verdrietige omstandighe-
den, maar wel dat we altijd uitzicht zien, ook 

al is het soms goed zoeken. Dat ervaren we als 
de genade van God. Wat ons helpt, is ons om-
ringen met muziek en mensen: op weg gaan, 
al wandelend of niet, met de mensen om ons 
heen, in gesprek zijn met elkaar. En dan thuis-
komen en muziek horen en liederen beluiste-
ren en meezingen. 
Het was mede dank zij het heerlijke weer een 
‘gezegende praatwandeling’.

Hennie van der Linden

Met de Psalmen het bos in – deel 5

door Jan Haas, onze quizmaster. De vragen 
werden gesteld, de antwoorden gegeven en de 
punten geteld. Bij menige noodzaak trad onze 
‘Maarten van Rossem’ Sipke Sels als jurylid 
doortastend op.
Door groot technisch vernuft was het mogelijk 
om binnen de grote groep in kleiner teamver-
band vertrouwelijk te overleggen om zo nog 
meer punten binnen te halen. Ook voor dit 
hoogstandje verdient Jan alle lof!!
Soms ging het even mis en waren we Annie 
kwijt en hielden we Anieke over, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Een extra bonus-
punt werd toegekend aan het koppel Ralf en 
Kristel voor hun komische optreden door ver-
kleedpartijen en het wisselen van achtergron-
den binnen zoom. 

Aan het eind van de avond was er flink gela-
chen en werd het winnende team bekend ge-
maakt: Ralf, Kristel, Marga, Stephanie en Koos. 
Hen werd eeuwige roem beloofd en er werd 
zelfs gefluisterd dat hun portret eventueel zou 
komen te hangen in de predikantengalerij in 
de consistoriekamer van de Hoflaankerk, maar 
daar is het laatste woord nog niet over gezegd. 
We dachten met een uurtje klaar te zijn, maar 
het werd uiteindelijk 22.15 uur.
De roep om een vervolg is luid. Hopelijk is dat 
dan fysiek mogelijk en niet meer via de com-
puter!

Hennie van der Linden
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Collecteopbrengsten 
 januari 2021
In januari is er totaal € 1015,50 gecollecteerd 
t.b.v. de kerk.
Bart Reinders
Diaconie:
3-jan. Studentenpastoraat  € 211,83

10-jan. St. OMZO, Pauluskerk € 193,33
17-jan. Fonds Bijzondere Noden € 257,33
24-jan. Bezoekgroep Asielzoekers € 279,33
31-jan. Stichting Jarige Job € 274,33
Johan Louwerse

Inzameling uitgelicht 
Op zondag 21 maart, de vijfde zondag van de 
40dagentijd, is de inzameling bestemd voor de 
Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao.
Ook op Curaçao heerst het coronavirus. Door 
de maatregelen om het aantal besmettingen te 
voorkomen, is het economische en maatschap-
pelijke leven eveneens beperkt. Hierdoor slaat 
de armoede toe. De overheid neemt weinig 
initiatief. Arme mensen zijn nu vooral afhan-
kelijk van burgerinitiatieven. De diaconie van 
de Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao 
deelt maandelijks voedselpakketten uit. Hier-
bij wordt geen onderscheid gemaakt in geloof, 
geslacht of kleur.

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.

Verslag van de werkgroep 

Nieuwe website Protestants Kralingen
En weer zijn we een stapje dichterbij de nieuwe 
website. Wat een genoegen om onder redelijk 
professionele mensen niet overal verstand van 
te hoeven hebben en dat je je kan beperken tot 
het maken van het verslag. En natuurlijk ook 
de gemeente op de hoogte houden.

Waar zijn we nu?
We hebben offertes gekregen van diverse web-
sitebouwers en gaan nu bepalen met welke we 
eventueel verder gaan. Dan is het noodzakelijk 
om een overzicht te hebben en een kosten-
plaatje. 
Verder zijn we ook al zo ver, dat we ons afvra-
gen welke info we eigenlijk willen op die nieu-
we website, hoe en voor wie? Daar zijn we nog 
niet uit, maar daar komen we in een volgend 
overleg op terug. 
Ons stappenplan is nu:
• Overzicht bespreken van de aangeboden 

diensten en de kosten.
• Analyse van de informatiebepaling in de 

nieuwe website.

• Keuze maken van websitebouwer met wie 
we verder gaan.

• Werken aan website door zowel professio-
nals als eigen gemeenteleden.

• Website vullen: wie zet wat waar voor wie?
• Diverse groepen intern laten kennis maken 

met de nieuwe website en deze vullen.
• Fouten en manco’s eruit halen.
Startzondag: nieuwe website is een feit!

Hennie van der Linden

Onze energievoorziening is internationaal. 
En ook milieuproblemen kunnen niet lokaal 
worden aangepakt. 60% van de luchtvervui-
ling is afkomstig uit het buitenland. En als 
onze windmolens en zonnepanelen te weinig 
stroom leveren, moet onze energie uit Frank-
rijk komen, wellicht afkomstig van kerncentra-
les. Een heel mooi project vind ik: “Rotterdam 
de boer op” van Natuurmonumenten. Groente 
en fruit, verbouwd in Rotterdam en omgeving 
wordt via de normale kanalen verkocht in de 
stad. Wat jaren geleden begon met vrijwilligers 
in Rotterdam West en het havengebied, is nu 
een serieuze bron van mooie producten. Met 
een aanmerkelijk korte aanvoerlijn! Bovendien 

probeert Natuurmonumenten ook in de stad te 
werken aan biodiversiteit. Een heel mooi idee 
en eigenlijk niet onverwacht. Want voor vogels, 
insecten en kleine zoogdieren is het onder-
scheid tussen stad en platteland irrelevant. Als 
er maar wat te eten valt en de omgeving veilig 
is. Door mee te doen met de jaarlijkse vogeltel-
ling konden we met eigen ogen constateren dat 
het best wel redelijk gaat met merels, mussen 
en mezen. En we zijn bijzonder blij met onze 
familie grote bonte spechten ... 
Zo valt er ook in coronatijd heel veel positief 
nieuws te melden over duurzaamheid. 
Namens de groep Duurzaamheid,
Anne Gercama

Duurzaamheid
Grote bonte specht
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Erediensten in maart
Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op facebook.com/pg/protestantskralingen. 

Bewogenheid
In de veertig dagen voor Pasen is er in de on-
line-dienst 7 x aandacht voor barmhartigheid. 
7 x zorgen, zoals het verwoord wordt in het 
kinderproject, want het woord barmhartigheid 
is allang uit onze dagelijkse taal verdwenen. 
Het is moeilijk er een moderne vertaling van 
te vinden. In het Bijbelse Hebreeuws komt het 
van dezelfde stam als ‘baarmoeder’. Het heeft 
dus iets van (moederlijke) bewogenheid, van 
geraakt worden. Ik las ooit ergens over ‘warm-
hartigheid’, maar ook dat dekt de lading niet 
helemaal. Misschien is het vooral iets dat we 
hebben te doen … ‘Toen ik naar mijn naaste 
zocht, waar was jij?’, zingt Lotte als terug kerend 
kinderlied. Ook bidden we steeds om barmhar-
tigheid voor een bepaalde groep mensen.
Daarnaast is er iedere week een verhaal dat 
een gebeurtenis vertelt uit het leven van Jezus, 
zowel voor de kinderen als de volwassenen. 
Het zijn de evangelielezingen die traditioneel 
gelezen worden in deze tijd. Niet altijd is er 
een directe link tussen beide thematieken. 7 x 
barmhartigheid én de lezingen met uitleg heb-
ben ieder een eigen plek in de dienst.

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

Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg
Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars 
weg. Alle tafels gaan ondersteboven. Waar 
houden wij graag vast aan onze zaken?

Zondag 14 maart
lezing: Johannes 6:4-15 • 2de collecte: Stichting Vrolijkheid

Hoflaankerk, 10.00 uur: Jurek Woller
Op het moment dat er gebrek is aan brood om 
ieder te voeden blijkt er tóch voldoende. Er 
wordt gedeeld en er is zelfs over. Wat zegt dit 
verhaal ons in een tijd waarin we veel missen?

Zondag 21 maart
lezing: Johannes 12: 20-28 • 2de collecte: Verenigde 
Protestantse Gemeente Curaçao

Pro Rege, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard
Het is een prachtig beeld, het beeld van de 
graankorrel die moet sterven om vrucht te 
dragen. Zo vertelt Jezus over zichzelf en over 
wat komen gaat. Maar ook wij worden erbij be-
trokken. Wie Jezus volgt, zal op zijn beurt iets 
moeten loslaten.

Palmzondag 28 maart
2de collecte: Open Huis Crooswijk

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg
XL for kids
Hosanna! Gezegend Hij die komt in de Naam 
van de Eeuwige: elke keer als we de Maaltijd 
van de Heer vieren, herinneren we ons Palm-
pasen. Hoe ontvangen wij Jezus? Het is goed 
om stil te staan bij wat wij verwachten, waar 
wij vanuit gaan. En wat het met ons doet, als 
Jezus anders blijkt te zijn, dan degene die wij 
binnen dachten te halen.

Witte Donderdag, 1 april
2de collecte: Voedselbank

Pro Rege, 19.30 uur: ds Marianne Bogaard
Op deze avond vieren we de instelling van het 
avondmaal. Ook dit jaar zal dat waarschijnlijk 
vanuit onze huizen gebeuren en zal het gedach-
tenismaal een gemeenschapsmaal-op-afstand 
zijn. 

Goede Vrijdag, 2 april
geen collecte

Pro Rege, 19.30 uur: ds Ilse Hogeweg
Met muziek en afbeeldingen die ons aan het 
denken zetten, volgen wij Jezus op zijn weg 
naar het kruis. Wij zijn stil en weten ons ver-
bonden met ieder mens in wie Christus lijdt.

Zaterdag 3 april, Paasnacht
geen collecte

Pro Rege, 22.00 uur: ds Ilse Hogeweg
In het donker van de avond horen we die meest 
bijzondere boodschap: Hij is opgestaan! We 
herinneren ons onze doop, voorgoed en voor 
altijd verbonden met Jezus Christus. In Hem 
heeft God een lichtend vuur ontstoken, dat 
nooit meer dooft. Dat lichtend vuur is er, ook 
in onze dagen van pandemie en grote zorgen. 
Jezus de Levende is met ons in alles.

Zondag 4 april, Paasmorgen
lezing: Johannes 20: 1-18 • 2de collecte: La Sonrisa Naranja

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard
De vreugde van Pasen breekt door alles heen. 
Of we nu wel of niet mogen samenkomen, we 
heffen het halleluja aan, zingend of sprekend. 
Om Liefde sterker dan de dood. Om het Licht 
dat door Christus’ opstanding op ons leven 
valt. 


