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Onder één dak
Deze zomer bracht mij in de mooie Elzas. Door
het levensverhaal van de beroemdste zoon van
de Elzas, Albert Schweitzer (1875-1965), ontdekte ik het bestaan van de simultaankerken
in deze streek. Een simultaankerk is een kerk
waar zowel de protestantse eredienst als de katholieke mis plaatsvindt. In de Elzas werden de
protestantse kerken daartoe gedwongen door
Lodewijk XIV. Het protestantisme van de Elzas
ergerde hem, en bracht hem tot de volgende
wet: wanneer er in een protestants dorp zeven
katholieke gezinnen of meer kwamen wonen,
dan moest de kerk verplicht ruimte en tijd geven voor een mis. Deze afgedwongen oecumene
bestaat al ruim 200 jaar. Op dit moment zijn er
nog zo’n 50 simultaankerken in de Elzas.

schrijft de samenwerking tussen zijn vader en
de pastoor van het dorp als zeer collegiaal en
vanzelfsprekend. Over zijn kindertijd schrijft
hij nog de volgende bijzondere herinnering
aan de kerk van Gunsbach: ‘Mijn eerste herinnering aan de kerk is de duivel. Ik mocht als
drie- of vierjarige elke week mee naar de kerk.
Elke zondag zag ik een harig gezicht dat uit
een glinsterend raampje naar beneden in de
kerk keek. Zodra mijn vader bad of preekte,
verdween het harige gezicht.’ De kleine Albert bedacht dat de duivel in de kerk kwam
kijken, en verdween zodra vader Schweitzer
het woord van God liet klinken. Het duurde
enkele jaren voordat het de jonge Albert duidelijk werd dat het harige gezicht hoorde bij de
organist, die via een spiegeltje de kerk in keek
Albert Schweitzer, zelf domineeszoon, groeide tijdens het spelen … Nu wil het geval dat ook
op in de simultaankerk van Gunsbach. Hij be- één van onze organisten een bebaard gezicht

heeft … Gelukkig is daar nooit iemand van
geschrokken.
Albert Schweitzer ontwikkelde zich tot theoloog,
musicus en medicus. In alle drie de disciplines
heeft Schweitzer zijn voetsporen nagelaten.
Hoezeer Jezus bepaald werd door de verwachting van de spoedige komst van het koninkrijk
van God, heeft de generaties theologen na hem
gevormd. Schweitzers Bachinterpretatie heeft
in de muziek wissels omgezet. Als medicus liet
hij zijn levenswerk na: het ziekenhuis in Lambarene in Gabon, Afrika.
Deze zo veelzijdige mens Schweitzer kende
vroeger veel bewonderaars. Het lijkt er op alsof
zijn naam langzaam verdwijnt – zijn huis in
Gunsbach is niet meer te bezoeken en overwoekerd door onkruid, wegens te weinig vrijwil» lees verder op p. 2 »
ligers.

Protestants Kralingen
Predikanten

ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC;
e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl, t: 435 41 44. ds Hogeweg 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, A dmiraliteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam,
t: 06 212 324 06, e: admin-G@protestantskralingen.nl. Hervormd: 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-gemeente Rotterdam Kralingen inzake wijkkas.
NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH,
e: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 7239 03. Uitsluitend Kerkbalans:
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 bankrekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.
GK College van Kerkrentmeesters: L.J. (Laurens) de Visser,
Marie van Eijsden-Vinkstraat 235, 3066 JB t. 840 47 60, e: ljdevisser@tele2.nl.
GK Commissie VVB (Kerkbalans): mw N. (Nel) Slikker,
t. 452 58 24 bankrek. NL27 RABO 0373 7109 84 t.n.v. Gereformeerde 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.

» vervolg pagina 1:

“Onder één dak”
Het geestelijk leven van Albert Schweitzer is begonnen in en gevormd door de simultaankerk.
Onder één dak leven, vieren, zingen en bidden
mensen, in verschillende tradities, tot de ene
God. Ook in Rotterdam kennen we zo verschillende christelijke gemeenschappen, die elkaars
gebouwen delen. Ook in onze kerkgebouwen
kwamen verschillende kerkgemeenschappen

samen. Altijd een oefening in het samen leven en samen delen, elkaar leren verstaan en
elkaar verschillen en ruimte gunnen. Allemaal
anders, en allemaal leden van hetzelfde, ene
lichaam. Tot God alles in allen zal zijn.
ds Ilse Hogeweg

Samen eten, of niet samen eten?

Eetgroep Pro Rege
Zoals u op meer plekken in deze Caleidoscoop kunt lezen, is er nog veel onzekerheid over het weer
oppakken van allerlei activiteiten. Zo ook de eetgroep Pro Rege. Wat is verantwoord, wat kan wel
en niet? Wat zou u doen, komen eten of nog even afwachten?
Komende maand zullen we de vaste groep eters benaderen om dit eens van henzelf te horen. U
mag ook altijd zelf even met Marion Steendam bellen om uw idee te laten horen (010 451 53 19).
We hopen tot gauw, Lakshmi, Marion, Joke, Qian, Henny en Nico

E-mailnieuwsbrief
Sinds maart verschijnt er iedere week een e-mail nieuwsbrief.
Handig 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-mailadres doorgeven. Let wel op of de nieuwsbrief
niet in de spamfolder van uw e-mail komt.

Samen eten in Pro Rege
Menu:
?????
datum
tijd ontvangst
tijd aan tafel | kosten

inschrijven: zondag na
de dienst of bel Nico van
Veen als u mee wilt eten

Diaconie

Secretaris: dhr Sjaak Roos, Snelfilterweg 88, 3063 JH Rotterdam, t. (010) 485 75 32. NL33 RABO 0373 7130 10 ten name van
Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen.

Kerkgebouwen

Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam, t: 411 20 75;
e-gemeentewerk: kosters@protestantskralingen.nl
e-verhuur: hoflaankerk@hervormdkralingen.com
Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheerder: 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. Voor technische vragen: dhr A. van Dijk,
t: 06 307 251 75, e: arievandijk9@gmail.com

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

De Hoflaankerk is tijdloos. Eind augustus kwam de firma Eijsbouts langs en demonteerde het
torenuurwerk. Op de linkerfoto ziet u de al gedeeltelijk ontmantelde klok, op de rechterfoto de
afgenomen klokwijzers in een grote transportbak. Het zal acht weken of meer duren voordat de
opgeknapte klok weer wordt teruggeplaatst. Het uurwerk van de Hoflaankerk wordt onderhouden
door de gemeente Rotterdam, die de opdrachtgever voor deze restauratie is.
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Uitnodiging startzondag 13 september
Alles is anders dit jaar. Géén altijd zo gewaardeerde barbecue. Géén koffiedrinken
na de dienst, geen ontmoeting. We zullen
al onze creativiteit in moeten zetten om de
onderlinge verbondenheid te ervaren. We
mogen een eredienst met elkaar vieren,
bidden en bemoediging zoeken, vinden en
delen.
In de dienst zal Dorothea van SantenKloosterman bevestigd worden als ouderling. Wij nemen met dankbaarheid voor al
hun werk afscheid van Eelco Stapelkamp
als diaken en Hennie van der Linden als
ouderling: zij worden van hun werk ontheven. Tevens willen we in deze dienst Nico
van Veen bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze gemeente, in allerlei functies.
Na afloop van de dienst willen we koekjes
als groet naar gemeenteleden thuis brengen. Wie wil helpen koekjes bakken, laat
dat heel graag weten aan Annie van Hoof
annievhm@gmail.com, m: 06 405 821 26

Alles is anders in coronatijd

Hoe gaan we weer van start in september?
(bron: Magazine Protestantse Kerk)

Hoewel veel coronamaatregelen inmiddels versoepeld zijn, is het gemeenteleven nog verre
van ‘normaal’. Waar kunnen gemeenten op varen, nu het nieuwe seizoen bijna van start gaat?
Hoe fijn het ook is dat de coronamaatregelen
de laatste maanden geleidelijk zijn versoepeld,
het heeft de situatie er niet eenvoudiger op gemaakt, ziet classispredikant Julia van Rijn. Zij
maakt samen met Wim Beekman vanuit het
beraad van classispredikanten deel uit van de
zogeheten ‘protocolgroep’, die in overleg met
de overheid en het RIVM gemeenten adviseert
over een zorgvuldige invulling van de geldende
voorschriften. “Ten tijde van de lockdown was
alles niet zo ingewikkeld: toen mochten er gewoon geen fysieke kerkdiensten plaatsvinden.
Inmiddels leven er veel vragen bij gemeenten:
wat mag wel, wat mag niet? Hoe richt je de kerk
goed in? En hoe ga je om met gemeentezang?
Het protocol probeert op die vragen in te gaan
en te anticiperen op de behoeften van gemeenten. We actualiseren het protocol steeds op basis van de veranderende richtlijnen.”

“Sommige gemeenten moeten wachtlijsten
hanteren omdat er meer gemeenteleden naar
de diensten willen komen dan toegestaan;
andere gemeenten merken juist dat mensen
heel voorzichtig en afwachtend zijn. En er zijn
ook gemeenten die hebben besloten om pas in
september weer met fysieke kerkdiensten te
starten, als hopelijk wat duidelijker is hoe het
virus zich ontwikkelt.” Dan is er nog de kwestie van de gemeentezang. “Goede ventilatie en
voldoende ruimte lijken essentieel om veilig samen te kunnen zingen. In grote monumentale
kerken kan dat dus weer, terwijl het in kleine
kerkzaaltjes nog sterk ontraden wordt. Dat kan
mensen ervan weerhouden om naar de kerk te
komen: de gemeentezang en de ontmoeting bij
de koffie zijn voor veel gemeenteleden toch erg
belangrijk.”

Verdriet

Het effect van maandenlang niet naar de kerk
kunnen, zal nog moeten blijken, denkt de classispredikant. “Aan de ene kant heeft deze periode mooie dingen opgeleverd: veel gemeenten
bereiken met hun online diensten meer menVerschillen
sen dan normaal, en willen het streamen daarZoals het voor de ene gemeente gemakkelij- om doorzetten. Aan de andere kant maken
ker was om in maart snel te starten met het sommige gemeenten zich ook zorgen: komen
streamen van kerkdiensten dan voor de an- alle mensen die eerder in de kerk zaten, weer
dere, zo zijn er ook in de huidige situatie veel terug? Sommige mensen staan te trappelen
verschillen tussen gemeenten, ziet Van Rijn. om weer naar de kerk te komen, maar anderen
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hebben wellicht ontdekt hoe makkelijk het is
om thuis naar de dienst te kijken. Dat is wel
spannend.”
Ook de gevolgen van de ervaringen met ziekte
en sterfte moeten nog blijken. “Sommige mensen hebben maandenlang niet bij hun partner
kunnen zijn, of hebben door alle beperkingen
en de kleinschalige uitvaarten niet goed kunnen rouwen. Dat zou een soort posttraumatische stress kunnen opleveren. Van gemeenten
waar veel gemeenteleden zijn overleden, hoor
ik dat ze nadenken over manieren om uiting te
geven aan het verdriet. Bijvoorbeeld in de vorm
van een herdenking of een gedachtenisdienst.”

Startdag

Hoe de situatie zich de komende maanden zal
ontwikkelen, is nog ongewis. De protocolgroep
houdt – net als de overheid en het RIVM – rekening met een eventuele ‘tweede golf’ en de
gevolgen daarvan. Dat is voor Van Rijn echter
geen reden om gemeenten tot overdreven voorzichtigheid te manen bij de voorbereidingen
van de startactiviteiten in september. “Een heel
weekend lang samen kamperen is misschien
wat minder verstandig, maar een startdag met
activiteiten in en om de kerk zou toch moeten
kunnen. Mochten er regionaal toch versoepelingen teruggedraaid moeten worden, dan kan
het programma last-minute altijd nog aangepast worden.”

5 oktober in Pro Rege 20.00

Luister- en vraaguur met Anna den
Hertog-Karpenko
We zijn in onze kerkgemeenschap natuurlijk
erg blij en bevoorrecht met onze twee organisten Anna den Hertog-Karpenko en Wouter
van der Wilt. Allebei verzorgen zij een kort
avondprogramma met door henzelf gekozen
muziek, en vertellen daar iets over. Daarnaast
is er gelegenheid om hen vragen te stellen. Wat
hadden we nou altijd al willen weten van onze
organisten? Zelf zou ik benieuwd zijn: welk orgel dat je ooit bespeeld hebt was het allermooiste (en waarom)? De eerste avond, met Wouter
van der Wilt, is inmiddels voorbij. Het was erg
leuk en leerzaam.
Anna zal op 5 oktober in Pro Rege een avond
verzorgen. Een vriendelijk en belangrijk verzoek van Anna: lever a.u.b. de vragen die je
wilt stellen van te voren in bij ds Ilse Hogeweg.
Kom, luister, geniet van de muziek en vraag
Anna alle muziekvragen die je wilt weten.
Opgave i.v.m. de geldende maatregelen graag
via ds Ilse Hogeweg (dat kan ook op de avond
zelf nog).

Voor u gekookt:

Eten van de zusters van de EBG
Jaarlijks houdt de Evangelische Broedergemeente in Zeist een groot zendingsfeest waar
velen naar toegaan. Daarbij wordt geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar kan dat
feest niet doorgaan. Daarom wordt nu op een
alternatieve manier geld opgehaald: een aantal
zaterdagen achter elkaar kunnen er (vooraf bestelde) Surinaamse maaltijden worden gehaald
aan de Avenue Concordia. De maaltijden worden gekookt door de vrouwengroep Tryfosa.
Voor wie thuis eens echt Surinaams wil eten:
een aanrader !
Caleidoscoop komt te laat uit voor menu 1, 2 of 3.
Maar de menu’s 4 en 5 kunnen nog besteld worden vóór 9 september, afhalen op 12 september.
Menu 6 vóór 16 september bestellen, afhalen op
19 september. Dat afhalen is in de tuin van de

EBG Rotterdam-Centrum tussen 13 uur en 16
uur op afspraak (Avenue Concordia 107).
Menu 4 bestaat uit 1 saté, 1 portie bami met
kip, groenten en gebakken ei, 1 stuk cake en
een blikje frisdrank. Menu 5 is hetzelfde, maar
dan nasi in plaats van bami. Menu 6 is een roti
menu: 1 bakje kikkererwten, 1 roti met kip,
aardappel, ei en groenten, 1 bara en 1 blikje
frisdrank.
Daarnaast zijn Surinaamse dranken, hartige
en zoete hapjes ook los te bestellen. Bestellen
kan via de mail: tryfosa@ebgr.nl of telefonisch:
06 575 417 46. Ieder menu kost € 15,–. Betaling
gaat via Ideal of een tikkie.
Een mooie manier van zusterlijke (en broederlijke) verbondenheid op afstand.

Paraat, of al op stap geweest
met uw Kerkmaatje?
De koppels zijn in juli samengesteld en er zijn
al uitjes geweest en zelfs verslagen mét foto’s
zijn opgestuurd naar de redactie van Caleidoscoop! En daar worden we erg blij van.

Laat u ons in een leuk verslagje (het liefst met
foto) weten hoe uw uitstapje was? Om een indicatie te geven: verhaaltje in ongeveer 200
woorden. Mag ook iets korter, maar we willen
natuurlijk wel graag weten wat de activiteit inhield, met vermelding van de bijzonderheden
en hoe u het heeft ervaren.
Uiterlijk 20 september naar de redactie sturen:
kopij@protestantskralingen.nl

E-mailnieuwsbrief
Ontvangt u de e-mailnieuwsbrief al? Die houdt u op de
hoogte van alle activiteiten. U kunt zich abonneren via de
website Protestantskralingen.nl. Links (bijna) onderaan op
de homepage staat een link ‘abonneren e-brief’. Maar 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-mailadres doorgeven.

vergt, is er gelukkig nog veel te ondernemen.
Hopelijk is het weer ons in september ook goed
gezind, want een buitenactiviteit heeft misschien toch wel uw voorkeur.

Alhoewel het natuurlijk anders verloopt dan
voorgaande jaren en het wat meer inventiviteit
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Veel plezier,
de redactie

Afronden en aangaan:
ruimte voor iets anders
We kennen natuurlijk allemaal Thea van Santen van het schrijven van artikelen, als redactielid van de Caleidoscoop. Maar daar gaat een
taak bijkomen, namelijk het aangaan van het
ouderlingschap. En dat was de reden om nader
kennis te maken en haar te vragen naar haar
beweegreden. In haar schaduwrijke tuin onder het genot van een ‘aangekleed’ kopje koffie,
water en natuurlijk coronaproof, raakten we in
gesprek.
Thea heeft haar hele werkzame leven gewerkt
bij uitgeverij de Persgroep en de voorgangers
daarvan – redactioneel, adviserend en als vertrouwenspersoon. Zij heeft daardoor ook veel
bestuurlijke ervaring. Na haar pensionering
bleef zij als vrijwilliger nog een aantal jaar
actief binnen de Sectorraad Media & Cultuur
en de Brancheraad Uitgeverijen, waarin niet
alleen de dagbladen, maar ook boeken, tijdschriften en educatief vertegenwoordigd zijn.
Daar kwam in 2019 verandering in, en zij voelde de behoefte om een aantal zaken af te ronden. Maar het was nog niet zo eenvoudig om

opvolgers te vinden, gezien haar grote ervaring
in de uitgeverswereld. Toen werd namens de
kerkenraad de vraag gesteld om na te denken
over de aanvaarding van het ouderlingschap.
Beide kwamen toen samen: afronden en aangaan.
Thea nam de tijd om daar serieus over na te
denken, met anderen te overleggen en hen te
bevragen naar de belasting van tijd en ambt.
Dankbaar voor haar gezondheid nu, zag ze mogelijkheden en kansen voor haarzelf en kwam
er ruimte om deze taak te aanvaarden.
Op zondag 13 september aanstaande zal Dorothea van Santen-Kloosterman in de Hoflaankerk bevestigd worden als ouderling. Dat dit in
deze kerk gebeurt, heeft voor haar een emotionele betekenis: haar kinderen zijn er gedoopt
en altijd naar de kindernevendienst gegaan.
Van daaruit luisterden zij menige kerkdienst
op met hun muzikale bijdrage. Later is haar
oudste dochter er getrouwd en haar man werd,
na een ontroerende afscheidsdienst, van daaruit begraven.

Zij zal zeker haar steentje bijdragen in de kerkenraadsvergaderingen door mee te denken in
het fusieproces, diensten in coronatijden en
creatieve oplossingen bedenken voor moeilijke
vraagstukken. Ze zal niet schromen om daar
– zo nodig – anderen met externe deskundigheid bij te betrekken. Kortom: hoe houd je de
gemeenschap levend op korte en lange termijn?
Wij gaan nog van haar horen!
Hennie van der Linden

Opnieuw beginnen!
Bent u ook meegezogen met de stroom van vele
voornemens om het anders te gaan doen, ... als
de corona … !
Ja, want de afgelopen maanden zijn er heel
veel voornemens geopperd. Ik ontkwam er ook
niet aan en besloot, omdat ik me aan de voorschriften hield, de vele huisuren te gebruiken
om eindelijk eens de vele ongelezen boeken uit
de kast te halen.
Eén daarvan leek me erg toepasselijk: ‘Opnieuw beginnen’, geschreven door Marli Huijer
en Reinjan Mulder. In 2004 stelden ze elkaar
de vraag: is ‘opnieuw beginnen’ mogelijk?
Moet je er iets voor doen of dient het zich spontaan aan?
Dromen van een nieuwe start, komt het niet
neer op een herhaling? Waar komt het verlangen naar iets nieuws en ernaar handelen vandaan?
Ik vermoed, dat dit de afgelopen maanden
het geval is geweest. Op ons kerkelijk erf bijvoorbeeld de mogelijkheid om de kerkdienst
– thuis eerst alleen te beluisteren – nu ook op
een scherm thuis te zien. Een knap staaltje
techniek, waaraan onze predikanten zich goed
aanpasten.
Nog niet eerder was er zoveel aandacht vanuit
pastoraat en door gemeenteleden voor de vele
ouderen die, nog meer dan voorheen, zich aan

huis gebonden wisten. En zelden zagen we zoveel inzet van onze jongeren om kaarten en
bloemen te bezorgen. Een ‘augustusnummer’
van Caleidoscoop – nog nooit vertoond.
Ik volsta met deze opsomming van niet helemaal opnieuw – maar wel spontaan – begonnen activiteiten.
De vraag rijst, of we dit volhouden? Want het
nieuwe raakt er een beetje vanaf.
In de maand september starten we ieder jaar
weer ‘opnieuw’ het werk in onze kerkelijke gemeente.
Taakgroepen, predikanten, leiding van jeugd
en jongeren pijnigen (soms) hun hersens hoe
opnieuw te beginnen. Vallen we terug op wat
we vorige jaren met wisselend succes deden?
Geen probleem, ga er mee door zo adviseren
de auteurs. Ze waarschuwen ook door te verwijzen naar het verhaal van de vrouw van Lot.
Wie omkijkt naar het verleden verstart. Ze
concluderen: opnieuw beginnen is een Bijbels
begrip.

de minderbedeelden. Velen gaan er nog mee
door, sommigen zijn het allang weer vergeten.
Huijer en Mulder maken me in 200 bladzijden
duidelijk hoe moeilijk telkens opnieuw beginnen is.
Tijdens het lezen kwam deze tekst van Oosterhuis in m’n gedachten:
Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.
Het is al begonnen, merk je het niet?

Voor het komende seizoen hoop ik het (opDe eerste maanden van de corona waren vol nieuw) te merken.
goede voornemens. U herinnert zich er vast We zullen het hard nodig hebben!
wel enkele: meer waardering voor de schoonmakers en de verpleegkundigen, aandacht voor Gijs Roodhorst
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Na maanden weer samen als Prinsenlandkring

Wat hebben we ernaar uitgekeken en verlangd
en wat was het fijn elkaar weer in het echt te
zien: de Prinsenlandkring kwam voor het eerst
sinds maanden weer bij elkaar op 6 augustus.
Gijs heette ons welkom in de tuin van de Oosterkapel, onder de bomen en in de schaduw. Tel
daarbij op de koffie uit de Hoflaankerk, gezet
door Henny en meegebracht door ds Marianne
Bogaard + de traktatie van dhr Van de Marel
in verband met zijn verjaardag en u snapt hoe
fijn dit was.
Ds Marianne Bogaard sprak het gebed uit “Gewoon in de buitenlucht, onder Uw hemel, God,
wij danken U.” Natuurlijk had iedereen zijn
eigen verhaal n.a.v. de lockdown in coronatijd
maar de keus viel op het verhaal van de kerkenraad, de keuzes en de uitvoering.
Dat gebeurde in verschillende fases, zo vertelde
Marianne:
Op 10 maart kwam het bericht binnen vanuit

de school de NPRS; de scholendienst gaat niet
door!
Op zaterdag! 14 maart vergaderde het moderamen met de vraag: wat nu? Besloten werd om
de kerkdienst in compacte vorm op zondag uit
te zenden met ds Marianne Bogaard als voorganger. Zij voelde die avond echter een keelpijn
opzetten en vond ds Ilse Hogeweg gelukkig bereid deze taak op zich te nemen en zo hoorde
ds Marianne Bogaard haar eigen preek die
zondag thuis, uitgesproken door haar collega!
De keelpijn ging over.
Op zondag 22 maart konden we, zowel op
Kerkomroep als op Facebook en daarna op
YouTube, de dienst thuis bijwonen. Dit is heel
makkelijk in één zin op te schrijven, maar bij
de uitvoering kwam heel wat kijken. En hoe
mooi was dat, dat iedereen die wilde, waar dan
ook, de eigen dienst kon volgen en meemaken,
tot op de dag van vandaag!

10 september in Pro Rege: Corona in het verpleeghuis

Verdriet binnen de muren
Op donderdagavond 10 september deelt Diederick Lanzing – geestelijk verzorger in het
verpleeghuis, gemeentelid en ouderling met
een speciale opdracht – zijn ervaringen met
ons over wat er gebeurde toen steeds meer
bewoners ziek werden. Voor Diederick was
het begin van de corona-periode een bewogen
tijd. Hij schreef er over in de Caleidoscoop van
augustus (pagina 8). Het aantal besmettingen
groeide, er moesten allerlei maatregelen worden genomen.
Diederick vertelt hoe hij het van dichtbij heeft

meegemaakt en er in gesprekken over heeft
gehoord. De impact van (vrijheids)beperkende
maatregelen op bewoners, gevoelens van angst
en verdriet, verantwoordelijkheidsgevoel en
machteloosheid van de zorgmedewerkers komen aan de orde. Hoe kijken we daar op terug
vanuit ethisch perspectief? En hoe kijken we
daar nu tegenaan?
De avond wordt gehouden in Pro Rege en begint om
20.00 uur. Aanmelden kan bij ds Marianne Bogaard:
m.bogaard@protestantskralingen.nl of 06 835 321 89
Caleidoscoop – p. 6

Dank daarvoor o.a. aan Leonard de Vos, Wouter van der Bas en Johan Louwerse.
Met Pasen, half april, kwam het aanbod van
Mirjam van de Hoek, cantrix van onze cantorij,
om in kleine groep te komen zingen. En zo gebeurde het dat eerst 4 solozangers van de Laurenscantorij en daarna leden van onze cantorij
elke dienst de liederen ten gehore brachten.
Gemeenteleden konden uit volle borst thuis
meezingen!
De kindernevendienst werd steeds actiever met
een appgroep, YouTubekanaal en wekelijkse
bijdragen van Annemarie van den Toorn en
Lotte Suur.
Ook pastoraal zijn er enorme prestaties verricht door het sturen en rondbrengen van
kaarten, bloemen en uren telefoontjes plegen
aan mensen, die daar blij mee waren. Hier zijn
ook vele namen te noemen die hun steentje
daaraan hebben bijgedragen!
Tieners boden hun diensten aan om ingezet
te worden bij bovengenoemde activiteiten. De
contacten werden door de predikanten en Marieke Bukman onderhouden d.m.v. appgroepen en zoom-bijeenkomsten! Iedereen leerde
heel snel bij!
Ook de kerkenraad vergaderde via zoom:
iedereen thuis en toch verbonden.
In juni konden de eerste gemeenteleden zich
opgeven om de kerkdienst bij te wonen. Ook
daar werden weer mensen ingeschakeld en
bereid gevonden! om vooral in gezonde veiligheid samen te kunnen zijn.
En nu? Nu is het nog steeds een bijzondere tijd,
met bijzondere ervaringen en verhalen, maar
we voelen ons allen in Christus verbonden.
“Niemand is een eiland dat op zichzelf staat,
maar een stuk van het vasteland, een deel van
het geheel.” (John Donne)
Hennie van der Linden

Pastoralia
Vanwege de avg, de privacy dus, wor- van Caleidoscoop. Het is niet anders. Vanwege
den de namen in de rubriek pastoralia de avg, de privacy dus, worden de namen in
niet meegezonden met de webversie de rubriek pastoralia niet meegezonden met
van Caleidoscoop. Het is niet anders. de webversie van Caleidoscoop. Het is niet anVanwege de avg, de privacy dus, wor- ders. Vanwege de avg, de privacy dus, worden
den de namen in de rubriek pastora- de namen in de rubriek pastoralia niet meelia niet meegezonden met de webver- gezonden met de webversie van Caleidoscoop.
sie van Caleidoscoop. Het is niet Het is niet anders. Vanwege de avg, de privacy
anders. Vanwege de avg, de privacy dus, worden de namen in de rubriek pastoralia
dus, worden de namen in de rubriek niet meegezonden met de webversie van Caleipastoralia niet meegezonden met doscoop. Het is niet anders.
de webversie van Caleidoscoop. Het
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg
is niet anders. Vanwege de avg, de
privacy dus, worden de namen in de
Haal je moed
rubriek pastoralia niet meegezonden
uit kleine dingen
met de webversie van Caleidoscoop.
Uit het lied
Het is niet anders. Vanwege de avg,
dat je wilt zingen
de privacy dus, worden de namen
Uit het vroege
in de rubriek pastoralia niet meegeochtendlicht
zonden met de webversie van CaleiHanden vouwen,
doscoop. Het is niet anders.
ogen dicht.

In memoriam

Vanwege de avg, de privacy dus,
worden de namen in de rubriek
pastoralia niet meegezonden met de
Haal je moed uit kleine dingen
webversie van Caleidoscoop. Het is
Deze prachtige en krachtige tekst liet een ge- niet anders. Vanwege de avg, de privacy dus,
meentelid mij lezen. De tekst is geschreven worden de namen in de rubriek pastoralia niet
door Joke Verweerd, en het is zo’n kernach- meegezonden met de webversie van Caleidostige tekst die je door een moeilijke tijd kan coop. Het is niet anders. Vanwege de avg, de
helpen. Haal je moed uit kleine dingen – hoe privacy dus, worden de namen in de rubriek
een levenskunst is dat. Wie moed dichtbij en pastoralia niet meegezonden met de webversie
in kleine dingen leert te vinden, die kan door van Caleidoscoop. Het is niet anders. Vanwege
veel dingen heen komen. Heel bijzonder is juist de avg, de privacy dus, worden de namen in
nu de zin ‘Haal je moed (...) uit het lied dat je de rubriek pastoralia niet meegezonden met
wilt zingen’. Op dit moment, nu wij nog altijd de webversie van Caleidoscoop. Het is niet anniet kunnen zingen, is het besef daar dat je ders. Vanwege de avg, de privacy dus, worden
ook moed kunt scheppen uit het lied dat je wilt de namen in de rubriek pastoralia niet meezingen, ook al kan dat niet nu. Voor hoeveel gezonden met de webversie van Caleidoscoop.
mensen is het lied ‘Ga met God en Hij zal met Het is niet anders. Vanwege de avg, de privacy
je zijn’ niet een bron van troost? We kunnen dus, worden de namen in de rubriek pastoralia
het niet zingen, maar alleen al het verlangen niet meegezonden met de webversie van Caleiom het te zingen brengt de kracht van het lied doscoop. Het is niet anders. Vanwege de avg,
dichtbij. Haal je moed uit het vroege ochtend- de privacy dus, worden de namen in de rubriek
licht – het zal áltijd weer licht worden. Handen pastoralia niet meegezonden met de webversie
vouwen, ogen dicht: wie in gesprek gaat met de van Caleidoscoop. Het is niet anders.
Eeuwige mag weten: God gaat met mij mee, op
al mijn wegen.
Bloemen
Vanwege de avg, de privacy dus, worden de naMeeleven
men in de rubriek pastoralia niet meegezonWij blijven meeleven met Vanwege de avg, de den met de webversie van Caleidoscoop. Het is
privacy dus, worden de namen in de rubriek niet anders. Vanwege de avg, de privacy dus,
pastoralia niet meegezonden met de webversie worden de namen in de rubriek pastoralia niet
van Caleidoscoop. Het is niet anders. Vanwege meegezonden met de webversie van Caleidosde avg, de privacy dus, worden de namen in de coop. Het is niet anders. Vanwege de avg, de
rubriek pastoralia niet meegezonden met de privacy dus, worden de namen in de rubriek
webversie van Caleidoscoop. Het is niet anders. pastoralia niet meegezonden met de webversie
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Joke Verweerd

Hartelijk dank,
voor de mooie bloemen uit de kerk, die ik
mocht ontvangen naar aanleiding van een
nare val.
xxxxxxx

Bedankt voor
de bloemen!
Deze woorden van een vroegere paus blijven actueel, zij het nu wat kleinschaliger.
Wij ontvingen een prachtig boeket vanuit
de eredienst op 23 augustus. Dit naar aanleiding van ons gouden huwelijksjubileum
in de week ervoor. Van deze jaren hebben
wij er 25 beleefd in de Rotterdamse, in het
bijzonder Kralingse, gemeenschap. Dat dit
niet onopgemerkt is gebleven hebben wij
ook ervaren aan de gelukwensen die ons
via Whatsapp, e-mail, kaarten, brieven en
telefoontjes bereikten. Naast de bloemen
vanuit de kerkdienst onderstrepen deze
onze blijvende band. Wij zijn heel dankbaar voor alle uitingen hiervan!
Hartelijke groet, in verbondenheid,
xxxxx

Dit danken we aan corona!

Mededeling van de kerkenraad

Luisteren naar orgelspel
Alweer jaren geleden mopperde een gemeentelid: “Speelt de organist een prachtig koraal van
Bach – voor en na de dienst – maar niemand
luistert. Het lijkt wel een wedstrijd tussen organist en kerkgangers.”
Kort daarop tref ik in Trouw een hartekreet
van een organist aan … “Eigenlijk speel ik voor
niets. Heb ik uren zitten studeren en iedereen
praat er doorheen.”

Verkiezing ambtsdrager

want zodra de kerkenraad binnenkomt is iedereen stil.”
Ik vroeg de toenmalige Taakgroep Eredienst
om zich daarover te beraden. Het antwoord
was dat het ter sprake zou komen bij het halfjaarlijkse overleg met de organisten. Ik wacht
nog steeds op een reactie!

En zie daar: Vanaf maart is het gewoon! We
praten op afstand. De organist zet in, de kerEen lezeres reageert: “Die organist heeft gelijk, kenraad komt binnen en we luisteren. Na afmaar je komt toch ook naar de dienst voor het loop genieten we zittend en stil van het spel
onderlinge gesprek.”
van een van onze organisten!

“Al 45 jaar speel ik” meldt een organist: en al Mijn voorstel is: houden zo!
die jaren vraag ik me af voor wie? Waarom
wacht ik niet met spelen tot de dienst begint, Gijs Roodhorst

De laatste bitterballen

Zomer-Kerk-Café Hoflaan is gestopt
Vrijdag 21 augustus was de laatste bijeenkomst
van het Zomer-Kerk-Café. Dat was het dan,
met opnieuw mooi weer. Na twee maanden
van gezellige ontmoetingen op het achterterras stopt het.

waar zon en schaduw elkaar afwisselen. Met de
ondersteuning van Astrid en Roel de Snoo en
Nel Frankhuizen verliep het altijd goed.
Chiel over de afsluiting: “De mensen vinden
het jammer dat het nu eindigt. Velen komen
trouw en met dit aantal mensen kon je ook
De initiatiefnemer Chiel Bakker kijkt tevreden verantwoord bijeenkomen. Maar goed, we hadterug. Vanaf 10 juli kwamen elke 14 dagen den de maanden juli en augustus gepland en
op vrijdagmiddag een aantal gemeenteleden genoeg is genoeg. Om in september nog door te
bijeen. Meestal zo rond de 15 personen en de gaan is het risico op minder weer aanwezig en
weergoden waren ons op alle bijeenkomsten ben ik zelf ook wat vaker weg. We zien van de
goed gezind. Een keer moesten we naar binnen, winter wel weer. Misschien kunnen we een almaar dat was vanwege de extreme warmte. Ver- ternatief bedenken, maar dan in de kerk en op
der was het prima vertoeven op het achterterras, uitnodiging. We gaan ons zeker beraden. Voor
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Op zondag 13 september hopen we een
dienst te kunnen houden waarin we afscheid nemen van ouderling Hennie van
der Linden-Butter en van diaken Eelco
Stapelkamp. Tevens willen we in deze
dienst Nico van Veen bedanken voor zijn
jarenlange inzet voor onze gemeente, in allerlei functies. Door omstandigheden konden zij niet aansluiten bij de dienst van 26
januari en daarna zorgde corona voor een
lang uitstel. Hennie en Eelco zullen onder
grote dank worden ontheven van hun taak
omdat hun ambtstermijn er ruimschoots
op zit.
We zijn heel blij dat we in Dorothea van
Santen-Kloosterman een nieuwe ouderling gevonden hebben. Mocht u bezwaar
hebben tegen deze nieuw te bevestigen
ambtsdrager dan kunt u dat, schriftelijk en
ondertekend, kenbaar maken bij de scriba,
graag voor donderdag 10 september.
Namens de kerkenraad,
Jeannette Schravesande, scriba
nu kunnen we vaststellen dat het Zomer-KerkCafé geslaagd was.”
Astrid kijkt ook met veel voldoening terug: “De
mensen hebben echt genoten en waren dankbaar voor de mogelijkheid om met elkaar op
deze manier toch in contact te komen. En dat
was de insteek van dit concept. We bewaakten
nauwlettend de coronaregels en wij voorzagen
zélf de mensen van een drankje. Al met al is
het nu mooi geweest. Wellicht verzinnen we
nog iets om in de winter bijeen te komen, maar
dat laten we dan zeker op tijd weten.”
Thea van Santen-Kloosterman

Kees van der Zwaard speelt

Bonhoeffer
Eenzaam vecht de
man van het geweten
tegen de overmacht
van omstandigheden,
die een beslissing
van hem eisen.
Wie blijft staande?

Regie:
Cilia Hogerzeil

Altviool en spel:
Roosmarijn Tuenter

Kerst 1942

Wie ben ik?
Bonhoeffer – Wie ben ik?

Theatervoorstelling over de prijs van de vrijheid
Vrijdagavond 18 september 20 uur, in de Fonteinkerk, Hillegersberg
en uitzending via kerkdienstgemist
Vrijdagavond 18 september speelt Kees van der Zwaard
samen met violiste en acteur Roosmarijn Tuenter zijn indrukwekkende theaterstuk Bonhoeffer – Wie ben ik?
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van
der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een
aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april
1945 opgehangen, 39 jaar oud.

Deze voorstelling wordt u aangeboden door de Centrale
Stuurgroep: het overleg van alle PKN-kerkenraden van
Rotterdam voor de stad. Wij kijken met u uit naar een
mooie avond en een goede bezinning op de prijs van de
vrijheid.

U kunt de theatervoorstelling meemaken in de Fonteinkerk, Terbregselaan 3 in Rotterdam-Hillegersberg,
óf bij u thuis: de voorstelling wordt uitgezonden via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/506. Als u aanwezig wilt zijn
in de Fonteinkerk, geef u dan op bij info@samen010.nl ovv
Bonhoeffer. Er is een beperkt aantal plaatsen: aanmelding is
verplicht. Coronaregels worden vanzelfsprekend in acht
genomen. Thuis meekijken kan iedereen.
Vrijdagavond 18 september aanvang 20.00 uur

bij de Fonteinkerk is er vrij parkeren – na afloop is er een collecte voor de onkosten
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Vakantiekerk

Oudega en Ootmarsum

Oudega in Fryslân

Ootmarsum in Twente

Op onze fietstocht door Fryslân (tegenwoordig de officiële naam voor Friesland) hebben
we geen kerkdienst bezocht. Wel wilde ik aan
Irene het dorp laten zien waar mijn beppe vandaan komt, de oma van mijn moeder: het dorp
Oudega (W.). W staat voor Wymbritseradeel,
de gemeente waar Oudega vroeger bij hoorde,
ter onderscheid van Oudega Smallingerland.
Bij de kerk worden we getroffen door het spandoek in het Fries: Hâld moed, haw leaf, dezelfde tekst die in het Nederlands op onze hesjes
staat. Ook hier blijkt de kracht van streektaal!
Ook al spreekt iedereen hier ook Nederlands,
in het Fries wordt de voorbijganger nog indringender aangesproken. Op de achtergrond van
de foto zijn graven te zien. Hieronder zijn ook
graven van mijn voorouders: de Van der Meer’s
die al sinds de 18de eeuw in deze streek wonen.
Ook het graf van ‘oerpake’ Johan Hantjes van
der Meer (1861-1926) die op de Ald Pleats (oude
boerderij) buiten het dorp een gezin van 11
kinderen grootbracht, waaronder mijn beppe.
En daar de basis legde voor onze grote familie, die over het hele land is uitgezwermd. Een
mooi idee dat over deze graven de liefde van
Christus waakt en dat ook zij die hier begraven
liggen moedig zijn geweest. Wij fietsten hierna
verder door het warme en weidse Friese land
met mooie verspreid liggende boerderijen, elk
met een lange geschiedenis. En zo werd ik deze
vakantie weer bepaald bij mijn wortels die ook
mij hebben gevormd.
Albert Taco Molenaar

Het was een beetje ongewis of Henny en ik zondag 9 augustus wel in de kerk in Ootmarsum
terecht zouden kunnen. We waren daar op
fietsvakantie. Ootmarsum is een mooi stadje
waar veel kunstenaars wonen en werken. De
bekendste daarvan is waarschijnlijk wel Ton
Schulten, die er zijn eigen museum heeft. Van
de corona merkten we niet veel: de vele terrassen zaten lekker vol. De stoelen zullen wel op
wat grotere afstand hebben gestaan dan normaal, maar na een tijdje heb je dat al niet meer
in de gaten en vind je het heel gewoon.
De kerk was een ander verhaal. We hadden ons
via de e-mail aangemeld, zoals op de website
van de gemeente werd gevraagd. Daarna niet
meer gehoord of we welkom waren. Maar aan
de deur werden we hartelijk begroet door de
dominee en de pianist. We mochten gaan zitten op de plaatsen waar een liedboek lag.
Zo vol als op de terrasjes werd het niet in de
kerk. Op anderhalve meter van elkaar in de
kerk zitten ziet er helaas toch heel wat leger uit
dan afstand houden op de terrassen. Nou was
het ook wel zo dat niet achter ieder liedboek iemand had plaatsgenomen. We zullen met zo’n
20 á 30 mensen in de kerk hebben gezeten. Ik
was weer eens te ver voorin gaan zitten om dat
heel precies te kunnen tellen.
Op de website van de gemeente stond geschreven dat ‘daartoe aangewezen personen’ in de
kerkdienst mochten zingen. Onduidelijk wie
de aangewezen personen waren. Verspreid in
Caleidoscoop – p. 10

Vakantiekerk
Bent u deze coronatijd
met vakantie geweest,
zat er op een of andere
manier een kerk in uw
vakantie? Of heeft u vanuit den verre juist onze
eigen vieringen beluisterd? Wij kijken nog
steeds uit naar uw verhaal over kerken en
vieringen. Op deze bladzijde alvast twee inzendingen. Stuur uw bijdrage, het liefst met
foto, naar kopij@protestantskralingen.nl
De redactie
de kerk zat of stond bijna iedereen te zingen.
En zelfs de preek werd telkens door gemeentezang onderbroken: steeds een paar coupletten
van lied 178. Zoek maar op, dat is veel zingen!
Bij het aankondigen van de liederen maakte
de dominee ook geen enkel voorbehoud: ‘We
zingen nu lied ….’ Helemaal aan het einde van
de viering zei hij dat de regels omtrent het zingen misschien niet helemaal goed waren opgevolgd, maar ja, we waren toch met niet zo veel
mensen ...
In Pro Rege en de Hoflaankerk hebben we
vanwege de corona best wel wat aanpassingen
doorgevoerd in de liturgie. Denkelijk om het
wegvallen van de gemeentezang zo goed mogelijk te compenseren, met meer gesproken tekst
voor de kerkgangers. In Ootmarsum niets van
dat al. Het was een dienst zoals ze die vast ook
vóór de coronatijd al vierden, en als de corona voorbij is dan merk je dat alleen doordat
je weer bij elkaar mag zitten en er misschien
weer wat meer mensen naar kerk komen. Wat
ons die zondag echt wel verbaasde was dat de
hele kerk potdicht zat, nergens een open deur
of raam om te luchten.
Het koffiedrinken na de dienst hebben we aan
ons voorbij laten gaan. We moesten daarvoor
naar het verenigingsgebouw aan de overkant
van de straat. Maar wij hadden meer zin om
onze fietstocht te gaan maken en lieten de gelegenheid aan ons voorbij gaan om te zien hoe
ze in Ootmarsum samen koffiedrinken in coronatijd.
Leonard de Vos

Pro Rege: Extra muzikale kerkdienst op zondag 6 september

Vocaal kwartet zingt de Missa Brevis
Op 6 september zingt er een vocaal kwartet in
de ochtenddienst. Dit zal een bijzondere dienst
zijn, omdat het ordinarium (de vaste onderdelen van de liturgie: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei) door het kwartet worden gezongen, in
een zetting van Ton de Leeuw (1926-1996, zie
foto hiernaast).
Deze Nederlandse componist uit de 20e eeuw
is één van de belangrijkste Nederlandse componisten geweest. Een kenmerk dat veel terugkomt in de muziek van De Leeuw, ook in deze
muziek, is de benadering van oosterse muziekprincipes vanuit een westers perspectief,
zonder dat het neigt naar Aziatische muziek.
De Missa Brevis (oftewel Korte Mis, want het

Credo ontbreekt) bestaat uit duidelijke structuren of zinnen. Het Kyrie klinkt ‘kloosterlijk’,
sober. Steeds intenser wordt het gebed, totdat
het begin weer terugkomt. Het Gloria begint
met de aloude formule, gezongen door de tenor. Daarna klinkt er muziek alsof de klokken
geluid worden. Een bijzonder moment is het
‘miserere nobis’, dat heel intiem klinkt door de
afwezigheid van de sopraan. Het Sanctus is een
soort canon, alle stemmen zingen door elkaar,
maar toch behoudt het de sereniteit. Als laatste klinkt er dan het Agnus Dei, een prachtig
einde van een zeer indrukwekkende mis.
Mirjam van den Hoek
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INZAMELING UITGELICHT

bijdrage aan Kerk in Actie; daarnaast hebben
Eerstvolgende nummers:
projecten waarbij gemeenteleden betrokken
Het oktobernummer van Caleidoscoop moet op zaterdag 3
Zondag 13 september
oktober uitkomen, kopijsluiting op maandag 21 september.
zijn onze bijzondere aandacht. Denk daarbij
In Mongolië staat het huis ‘Anna’ (zie foto). Een
aan projecten in Ghana (Compassion4Huma- Het november is gepland voor zaterdag 31 oktober, kopijhuis, waar 25 kinderen in de leeftijd van 4 tot
nity), Ecuador (La Sonrisa Naranja) en Oegan- sluiting op maandag 19 oktober.
18 worden verzorgd en opgevoed. Dit huis is
da (Kiwangala).
oorspronkelijk opgezet voor straatkinderen
Redactie- en kopij-adres:
Op het moment van het schrijven van deze
zonder ouders. Nu wonen er ook kinderen van
Leendert Butterstraat 44, 3062 XN
tekst heeft de voorjaarscollecte ruim 2200 euro
e: kopij@protestantskralingen.nl | t: (010) 453 16 90
wie één van de ouders is verdwenen, ziek of
opgeleverd. Wij zijn u zeer dankbaar voor al
overleden is en waarvan de overgebleven ouder
uw bijdragen. Uiteraard blijven uw bijdragen
niet in staat is voor het kind te zorgen. De kinwelkom. U kunt uw gift overmaken op de rekederen gaan naar school, soms voor het eerst, en
ning van de diaconie: NL33 RABO 03737 13010. 5 juli Compassion4Humanity
230,30
de oudste kinderen zijn nu zelfs aan het studeMet vriendelijke groet,
12 juli SKIN Rotterdam
244,95
ren. Om dat voort te zetten wordt onze bijdrage
namens de diaconie
19 juli Studentenpastoraat
181,50
gevraagd op startzondag 13 september!
Ton van Osch
26 juli Pauluskerk
218,70

De voorjaarscollecte

In het juli-nummer van de Caleidoscoop zat
een acceptgiro voor de jaarlijkse collecte speciaal gericht op de buitenland-projecten die
we vanuit onze kerkgemeente willen ondersteunen. Enerzijds gaat het om onze algemene

Opbrengst collectes diaconie

datum
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni

collectedoel
Logeerhuis de Buren
PKN - Dorpskerken
Werelddiaconaat Colombia
Safe Haven
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totaal
347,00
191,00
225,25
241,50

Opbrengst collectes voor de kerk

Voor onze kerkdiensten in de Hoflaankerk
en Pro Rege samen is in juni € 756,50 ingezameld en in juli € 688,62. De helft gaat naar de
kerkrentmeesters van Pro Rege, de andere helft
naar de kerkrentmeesters van de Hoflaankerk.

Erediensten in september
U kunt zich via de website aanmelden om vieringen fysiek bij te kunnen wonen.
Vieringen live uitgezonden via kerkomroep.nl en op facebook.com/pg/protestantskralingen.

ders speciaal uitgenodigd. Liederen en bijbelverhaal en teksten zijn voor kinderen verstaanbaar. Op dit moment van schrijven hebben we
nog geen thema en verhaal kunnen kiezen. In
de nieuwsbrief zult u meer over deze dienst
kunnen lezen. Het zal vast weer een levendige,
vrolijke en mooie dienst worden.

Het goede leven
Als jaarthema heeft de Protestantse Kerk gekozen voor het thema ‘Het goede leven’. Scriba
René de Reuver over het thema: “Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn,
geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn.
Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij
kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe
waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke
perspectief nog iets toe: in die ander komt iets
van God naar je toe. En niet alleen in de ander
die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft,
maar ook in de ander die een beroep op je doet,
of in de ander die je stoort.” Op allerlei wijzen
zullen we met elkaar stil staan bij wat ‘het
goede leven’ voor ons werkelijk is en kan zijn.
‘Het goede leven’ mogen we horen in bijzondere
muziek van het vocaal kwartet, die ons hart
optilt. ‘Het goede leven’ mogen we vinden in
startzondag en de kinderdienst. Ondanks veel
zorgen is er veel om dankbaar voor te zijn.

(I) Zondag 13 september
lezing: Prediker 3: 1-8 • 2de collecte: Anna Home – Mongolië

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Startzondag ‘Het goede Leven’
Het zal een heel andere startzondag dan andere
jaren worden. Onze talenten in verbondenheid
als gemeenschap zullen we goed moeten gebruiken om een goede start te kunnen maken
aan het begin van dit seizoen. We sluiten aan
bij het jaarthema ‘Het goede leven’ van de Protestantse Kerk. Juist nu is het van het grootste
belang dat we als gemeenschap op zoek gaan
naar wat ons gemeenschapsleven goed maakt.
Het is goed om je dat af te vragen: wat is nu
nodig om te doen, voor elkaar, met elkaar?
Hoe helpen we elkaar om moed te houden en
te blijven liefhebben? Zo hopen wij en werken
wij aan een andere, maar toch goede start van
de activiteiten van onze gemeenschap.
In de dienst zal Dorothea van Santen-KloosZondag 6 september
terman bevestigd worden als ouderling. Wij
lezingen: Ezechiël 33: 7-11 en Matteüs 18: 15-20 • 2de collecte: nemen met dankbaarheid voor al hun werk
Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam
afscheid van Eelco Stapelkamp als diaken en
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Hennie van der Linden als ouderling: zij worMet vocaal kwartet o.l.v. Mirjam van den Hoek den van hun werk ontheven. Tevens willen we
De teksten van deze dag bepalen ons bij onze in deze dienst Nico van Veen bedanken voor
onderlinge relaties. In alle relaties tussen men- zijn jarenlange inzet voor onze gemeente, in
sen is altijd beweging. Wat doe je met de mo- allerlei functies.
menten dat dingen niet goed gaan? Hoe spreek
(II) Zondag 13 september
je een ander aan – spreek je die ander wel aan
of zwijg je liever? Als iemand een ander tekort Pro Rege, 20 uur: Taizéviering
doet, zijn er allerlei kansen om tot inkeer te
komen. De evangelietekst van vandaag is een
cursus conflictbemiddeling in een notendop.
Over de muziek voor deze dienst, de Missa Brevis, schrijft Mirjam van den Hoek zelf een inleiding (zie p. 11). Het vocaal kwartet zou aanvankelijk in juni komen (voor dit jaar in plaats
van de cantatezondag). We zijn dankbaar dat
we nu dan toch kunnen luisteren naar deze
prachtige muziek en getalenteerde zangers.
Het vocaal kwartet bestaat uit Mirjam van den Zondag 20 september
Hoek, sopraan, Femke van Driel, alt, Stephan
2de collecte: Kerkplein Kralingen
Adriaens, tenor, Johannes Vermeer, bas. Drie
zangers zijn verbonden aan de Laurenscanto- Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
rij. Stephan Adriaens is een bekende evangelist Kinderdienst
van de Matteüs- en Johannespassie.
Voor deze dienst worden kinderen en hun ouCaleidoscoop – p. 12

Zondag 27 september
lezingen: Ezechiël 18: 1-4, 25-32 en Matteüs 21: 23-32 • 2de collecte: PKN - Vredesweek

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard
Het was de bedoeling dat Pepijn en Philippina
in deze dienst hun geloofsbelijdenis zouden afleggen, maar vanwege de omstandigheden stellen we dat opnieuw uit naar een moment dat
familieleden en gemeenteleden volop aanwezig kunnen zijn. Ondertussen blijven wij met
elkaar in gesprek, want er is op geloofsgebied
genoeg te bespreken!
De evangelietekst gaat op deze zondag wel over
iemand die ‘ja’ zegt. En over iemand die ‘nee’
zegt. Beiden blijken zich vervolgens te bedenken. Ook al wordt het geen belijdenisdienst, we
worden aan het denken gezet over ons eigen ‘ja’.
Hoe klinkt dat?

Zondag 4 oktober
lezing: Matteüs 21: 33-43 • 2de collecte: SKIN-Rotterdam

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Maaltijd van de Heer
Deze zondag staan wij stil bij onze verbondenheid met Israël – de joodse gemeenschap viert
deze dagen het Loofhuttenfeest. Wij lezen de
gelijkenis van de wijngaard, waarvan de pachters in opstand komen tegen de eigenaar. Een
zeer kritische gelijkenis; kritiek aan wie niemand ontkomt. Deze zondag mogen we ook als
gemeenschap de Maaltijd van de Heer vieren.
De oorsprong van leven en licht
is God die zijn woord heeft gegeven
dat, niet te weerstaan, is gericht
op wording van licht en van leven.
Lied 986

