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In het Licht
Kijk eens naar het kind. Het baadt in het licht.
Je blik wordt er als vanzelf naartoe getrokken,
naar dit kind dat een volmaakte rust uitstraalt.
Alsof niets het kan deren. Alsof het zich volledig
veilig voelt in de doeken waarin het gewikkeld is.
Alsof alles goed is …

een pasgeborene van alle tijden. Het slapende
gezichtje spiegelt de weerloosheid waarmee ieder mensenkind ter wereld komt. Het kan niet
anders dan zich overgeven aan de zorg van de
volwassenen om haar of hem heen. Alles begint met vertrouwen. Het kind in het stro ligt
daar in ontroerende kwetsbaarheid. Zijn moeGeorges de la Tour schilderde dit tafereel in de der zit ernaast, met gevouwen handen. Haar
zeventiende eeuw in Lotharingen, maar het is man beschermt met zijn » lees verder op p 2 »
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In het Licht
grote hand de vlam van een kaars, als om de
kleine in het licht te zetten en te verwarmen.
De vroedvrouw staat erbij met een kom water.
Een intiem samenzijn is het. Niets anders telt.
Hier is het safe.

heid omheen. Neem die herders, er is niets romantisch aan hun harde bestaan. Zie het lam,
dat nieuwsgierig dicht bij het kind komt en tegelijkertijd op een subtiele manier het lot van
het Christuskind verbeeldt.

‘De aanbidding van de herders’, heet het schilderij. Het is een kersttafereel dat geborgenheid
uitstraalt. Wat hebben we dat nodig. De veiligheid van de binnenruimte in onzekere tijden.
Het kaarslicht dat ons hart warmte biedt. Even
de realiteit buitensluiten. Maar kan dat? Georges de la Tour brengt de geboorte van Jezus tot
leven in een onherbergzaam en onbestemd decor. Hij was, net als Rembrandt, een meester in
het clair-obscur, waarbij de achtergrond donker is en de voorgrond licht. Het kind baadt in
het licht, maar er hangt een sluier van grauw-

Het kwetsbare vertrouwen waarmee we in de
wereld komen stuit op grenzen. Dat zal juist
dit kind aan den lijve ondervinden. De zorgzame houding van Jozef en de stille inkeer
van Maria zullen dat niet kunnen voorkomen. God wordt geen mens in heilige harmonie. Jezus wacht een leven waarin de schaduw
van het lijden dreigt. Waarin het licht terrein
lijkt te verliezen aan de duisternis. Eens zal
de kaars doven. Maar kijk nog eens goed. Het
licht, het komt niet alleen van die kaars, het
komt van het kind zelf. Hij is degene die zijn

omgeving verlicht, vertelt Georges de la Tour
met zijn penseel. Zijn licht valt op Maria, die
door zich heen laat gaan wat hier gebeurt. Op
Jozef, die behoedzaam waakt. Op de herders.
En op die vrouw die hij al schilderend heeft
toegevoegd. Zij worden door dit Kind in het
licht gezet.
Hier wordt een belofte geboren. Een mens
die op een goddelijke manier vertrouwen uitstraalt en ons daardoor anders de nacht in laat
gaan. Kerst is geen feest waarop we net doen
of het donker er niet is. Het is het feest waarop
we God de lof toezingen omdat Hij meegaat als
het ons overvalt. In Christus, de bron die licht
werpt op heel ons leven.
ds Marianne Bogaard

‘In de nacht gekomen’ – ‘In the Bleak Midwinter’
Eén van de ‘nieuwe’, uit het Engels vertaalde
kerstliederen in het Liedboek is ‘In de nacht
gekomen’, lied 505. Het is in elk geval een favoriet kerstlied van onze cantorij. Predikant en
dichter André Troost maakte een nieuw lied,
geen vertaling van de oorspronkelijke Engelse
tekst ‘In the Bleak Midwinter’. André Troost
laat in het lied telkens de roep ‘kom!’ terug komen. Het Christuskind is geboren, Kerst is een
keerpunt. Maar hoe zeer verlangen wij nog
steeds naar de komst van Christus, hoezeer is
deze wereld nog steeds donker, bedreigend en
koud. Het gedenken van de geboorte van het
kind gebeurt in een gebroken wereld, en die
gebrokenheid is dan ook de aanleiding voor
de roep om zijn komst: hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht. Dit jaar zullen we meer
dan andere jaren het zo ervaren: we verlangen
naar heelheid, naar troost, naar nabijheid, en
we roepen met dit lied: kom in onze dagen!
De oorspronkelijke tekst van ‘In the Bleak
Midwinter’ is een gedicht van de Engelse dichteres Christina Rosetti (1830-1894). Zij was de
dochter van een Italiaanse professor in ballingschap in Engeland en een Engelse moeder.
Van haar vader kreeg ze literatuur mee, haar
broers waren de kunstenaars die de vernieuwende prerafaëlitische beweging in Engeland
begonnen. Christina Rosetti had geen sterke
gezondheid, was diepgelovig en schreef gedichten. Zij bleef ongehuwd; wijdde haar leven aan zorg voor het gezin en aan werk in de
kerk. Zij bleef in de schaduw van haar vader

In kerstliederen is sneeuw een symbool (ook in de oorspronkelijke Engelse tekst van ‘In the Bleak Midwinter’): niet van
het winterseizoen, maar van de komst van Christus die de zonde van de wereld bedekt en laat verdwijnen.

en broers, zij had geen enkele status, diploma De prachtige, verstilde melodie van dit lied is geof erkenning. Vanuit dit leven in de schaduw schreven door de Britse componist Gustav Holst.
schreef ze vele sterke gedichten, waarvan ‘In
What can I give him,
the Bleak Midwinter’ wereldberoemd is als
Poor as I am?
kerstlied. Christina Rosetti schreef in het
If I were a shepherd
laatste couplet (zie verderop): ik heb zelfs geen
I would bring a lamb;
lammetje, om dit Christuskind aan te bieden,
If I were a wise man
ik ben geen wijze, het enige wat ik kan geven,
I would do my part;
is mijn hart. Meer had Christina Rosetti niet
Yet what I can, I give him –
om te geven – wat een geschenk hebben wij van
Give my heart.
haar ontvangen, in dit prachtige lied.
ds Ilse Hogeweg
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Verklaring
Kristallnachtherdenking

Deze Caleidoscoop is naar bijna alle leden van Protestants Kralingen gestuurd, niet alleen naar de
betalende lezers. Abonnees die deze jaargang nog
niet betaald hebben, worden verzocht dat nu snel te
doen. In oktober is er een acceptgiro verstuurd voor
deze jaargang.
Mensen die geen abonnee (meer) zijn maar die Caleidoscoop deze jaargang willen blijven ontvangen:
meld je bij Marina Mekking (zie in het colofon op
deze pagina).

bleken te leven. Er zijn bezwaren over de procedure waardoor de verklaring tot stand gekomen is: pastorale bezwaren, morele bezwaren
en historische bezwaren. Na deze avond hebben ons twee reacties van instemming met de
verklaring bereikt.
Ook binnen onze gemeenschap blijken de verschillen in reactie groot – al hebben nog niet
getalsmatig veel mensen hun houding hierin
kenbaar gemaakt. De kerkenraad vraagt u om
te reageren. We bezinnen ons hoe we verder
Zondag 8 november hebben wij aan het be- instemming tot grote verontwaardiging. Wij kunnen gaan met de verklaring, met het gegin van de dienst de brief aan alle kerkelijke hebben deze brief voorgelezen omdat we in- sprek daarover. Het is heel belangrijk dat wij
gemeenten voorgelezen, waarin de synode de stemmen met de oproep tot besef van anti- elkaar (proberen te) horen en verstaan, in alle
verklaring die tijdens de 80ste Kristallnacht- judaïsme en antisemitisme in de christelijke reacties en bezwaren. Het is van het grootste
herdenking door ds René de Reuver is uitge- geschiedenis.
belang dat wij antisemitisme en anti-judaïsme
sproken onder de aandacht bracht.
Woensdagavond 18 november is er een Zoom- bestrijden.
Over deze Verklaring is veel te doen geweest gespreksbijeenkomst geweest, waarin onder
in de media. Reacties zijn er geweest van grote de deelnemers vele zwaarwegende bezwaren Namens de kerkenraad, ds Ilse Hogeweg
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Geboren willen worden
Advent gaat over verwachting. Wat zou jij geboren willen zien worden in je leven, in je naaste
omgeving en in de wereld? Het thema van de
roze adventsviering is:

Geboren willen worden
De Rotterdamse roze Adventsviering is in de
Laurenskerk op 6 december. Inloop vanaf 14.30

uur en de viering begint om 15.00 uur. De voorganger is Harold Schorren. We gaan er nu van
uit dat er 30 mensen mogen komen. Als je wilt
komen, meld je dan aan, dan zetten wij je op
de lijst. Meld je aan via www.rozevieringenrotterdam.com.
Je kunt de viering ook volgen via het YouTube
kanaal van de Laurenskerk.
Minnekus de Groot
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Dhr J.C. (Hans) Buitelaar, p/a Admiraliteitskade 74 Z, 3063 ED
Rotterdam, e: admin-G@protestantskralingen.nl. Caleido
scoop bankrekeningnummer: NL29 RABO 0373 7239 46 tnv
Kerkblad Caleidoscoop te Rotterdam.

Eerstvolgende nummers:
Het januarinummer komt uit op zaterdag 9 januari. De kopijsluiting is maandag 28 december. Het nummer van februari
zou op z’n laatst op de mat moeten vallen op zaterdag 6 februari. Kopijsluiting is op maandag 25 januari 2021.
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Jurek Woller, stagiair in Protestants Kralingen
In het novembernummer heeft u kunnen lezen
dat Jurek in onze gemeente een aantal leerplekopdrachten gaat vervullen. Om wat meer
informatie over hemzelf en zijn taken te vernemen sprak ik met hem en mijn eerste vraag
was: “Hoe spreek je jouw naam correct uit?”
Lachend antwoordde hij dat Jurek wordt uitgesproken als “Joerek”. Duidelijk … en dan weet
u dat ook meteen.
Hoe kwam je ertoe om theologie te gaan studeren?
“Alvorens ik aan de Protestantse Theologische
Universiteit in Amsterdam met deze studie
begon, ging er een lange tijd aan vooraf. Van
huis uit ben ik niet gelovig opgevoed en mijn
eerste studie was Technische Bedrijfskunde te
Groningen. Daarna ben ik 10 jaar als technisch
projectleider bij Unilever werkzaam geweest
op diverse locaties in Nederland en zelfs even
in New York. Op enig moment ben ik tot het
geloof gekomen en vervolgens vanwege mijn
werk in Rotterdam beland. Samen met mijn
vrouw zijn we begin 2014 tot Noorderlicht (in
de Prinsekerk in Blijdorp) toegetreden. Noorderlicht is een jonge geloofsgemeenschap die
inmiddels drie locaties heeft in Rotterdam
(Blijdorp, Hillegersberg-Schiebroek en Charlois). Noorderlicht is onderdeel van de PKN en
heeft als motto ‘Geloven anno nu’. Daar heb ik
de roeping ervaren om voor de kerk actief te
worden. In eerste instantie als Alpha-cursusleider en missionair ouderling, totdat mij de concrete vraag werd gesteld of ik niet als betaalde
kracht een nieuwe pioniersplek wilde leiden in
de Oranjekerk (Kleiwegkwartier), met de intentie om er een volwassen wijkgemeente van
te maken. Vol enthousiasme ben ik daarmee
aan de slag gegaan en werk er sinds juli 2019.
Ik vond het echter ook belangrijk hier de juiste
toerusting voor te hebben, dus ben ernaast de
studie theologie gaan volgen.”
Hoe leidde jouw weg dan naar Kralingen?
“In 2013 waren mijn vrouw en ik van plan vanuit Utrecht naar Rotterdam te verhuizen. We
zijn veel wijken doorgefietst en vonden Kralingen een prachtige wijk, met mooie oude huizen, veel groen en natuurlijk de Lusthofstraat.
We wonen nu al vele jaren met veel plezier in
Kralingen, precies tussen Pro Rege en de Hoflaankerk in. Bij een keuze voor een leerplek is
het belangrijk dat je niemand in de gemeente
kent én ik zocht een echte PKN gemeente. En
ja, waarom dan niet in je eigen wijk? Uiteindelijk heeft de coördinator vanuit de universiteit
dit allemaal geregeld en ben ik zojuist van start
gegaan.”

Jurek Woller
Geboren te Dokkum op 4 augustus 1985
Studie:
Technische Bedrijfskunde te Groningen
Werkervaring:
10 jaar Unilever op diverse locaties
Huidig werk:
pionier bij Noorderlicht in de Oranjekerk
(Hillegersberg-Schiebroek)
Huidige studie:
Master Gemeentepredikant aan de PThU te
Amsterdam
Privé:
Getrouwd met Aafke, en 2 zoontjes:
Philip (3 jaar) en Nathan (9 maanden)

Kun je iets vertellen hoe je de opdrachten – in
coronatijd – gaat uitvoeren?
“Jazeker. Allereerst begin ik met pastoraat, waar
ik 1 op 1 gesprekken ga voeren bij de mensen
thuis. Uiteraard volgens de coronarichtlijnen
en met inachtneming van de vertrouwelijkheid. Op dit moment volg ik veel sessies voor
pastorale training en pastorale gesprekken,
dus dat sluit mooi aan. Graag zou ik mij ook
willen voorstellen aan de kerkenraad en in
het voorjaar hoop ik een keer voor te gaan in
een eredienst. Voor mijn vak ethiek is het de
bedoeling dat ik in mei-juni een inhoudelijke
avond leid over een bepaald ethisch vraagstuk.
Mijn leerplekbegeleider is dominee Marianne
Bogaard.”
Hoe ziet het vervolg van je studie er uit?
“Tot de zomer van 2021 zal ik hier werkzaam
zijn om de opdrachten te vervullen, waarbij
ik hopelijk veel mag leren én een bijdrage kan
leveren aan de gemeente. Vanuit mijn studie wordt me gevraagd om veel te reflecteren
op mijn ervaringen door er verslagen over te
schrijven. Naast de leerplek volg ik nog een
aantal andere vakken. Aansluitend volgt zo’n
zelfde periode bij een andere gemeente en tot
slot moet ik nog een scriptie schrijven. Uiteindelijk zal dat dan hopelijk in de zomer 2023
leiden tot een officieel predikantschap.”
Waar zou je zelf mee willen afsluiten?
“Het lijkt me mooi om af te sluiten met een BijCaleidoscoop – p. 4

beltekst die veel voor mij betekent. In 2014 ben
ik gedoopt in de Prinsekerk, in een dienst samen met mijn vrouw Aafke die belijdenis deed.
Ik kreeg de volgende tekst mee:
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen
vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank
die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij
meer vruchten draagt.
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die
niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf
geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen
vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik
ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als
iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel
vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets
doen.
(Johannes 15:1-2,4-5)

Deze tekst helpt mij steeds weer om te herinneren dat ik het werk niet zelf hoef te doen, zelfs
niet kán doen. Ik mag me richten op Jezus en
op Hem vertrouwen. En dan mag ik hopen dat
er mooie dingen gebeuren. Zo hoop ik ook dat
ik een vruchtbare periode tegemoet mag gaan
bij Protestants Kralingen. Ik kijk ernaar uit
velen van jullie te ontmoeten!”
Namens de gemeente wil ik je daarbij veel succes en Gods zegen wensen.
Thea van Santen-Kloosterman

De jeugd is de toekomst (de ouderen zijn de basis)

Kristel Hillebrand wordt jeugdouderling
Op een zonovergoten woensdagmiddag interviewde ik Kristel Hillebrand-van der Want om
de gemeente iets meer te kunnen laten weten
dan tot nu toe van deze beoogde nieuwe jeugd
ouderling.
Kristel woont met haar man Ralf en kinderen
Lente en Ezra in Nieuw-Terbregge. Om daar
te komen, hoef je alleen een fietstunneltje
door, om je gelijk in een andere wereld te wanen, bijna in de Middeleeuwen. Een oud weggetje met stokoude bomen voert je naar een
mooie nieuwbouwwijk achter de geluidswal
van de A20. Een andere wereld, maar gelukkig dicht genoeg bij om de verwantschap met
de gemeente van Protestants Kralingen aan te
houden. Sterker nog, waar je lid van bent, ben
je actief is het motto van Kristel. Hoe klein de
bijdrage ook is. We besluiten een wandeling te
maken, de kinderen om ons heen spelend en
fietsend.
Wat heeft je doen besluiten jeugdouderling te
worden?
“Omdat ik er veel waarde aan hecht om een
levende gemeente te zijn. Investeren in onze
jeugd is daar onlosmakelijk mee verbonden. Ik
deed al wat taken hier en daar voor de jeugd en
dat paste ook zeer bij de leeftijd van mijn eigen
kinderen. Ik wil dat het voor alle leeftijden een
fijne en ook gezellige plek is. Toen bleek dat ik
de taken die bij het ouderlingschap horen samen met Elisabeth ter Hoeven kon doen ben
ik overstag gegaan, want met mijn beperkte
energie is de taakbelasting te groot. Samen
kunnen we het wel aan! Praktisch gezien kozen
we ervoor dat alleen ik ‘officieel’ ouderling zou
worden. De taakverdeling zal waarschijnlijk
zijn: Elisabeth het praktische gedeelte met de
tieners en ik de kinderen en de kerkenraad e.d.”
Was je al eens eerder gevraagd om actief deel te
nemen in onze gemeente?
“Jazeker, in het verleden toen ik ging studeren
in Rotterdam. Mijn broer en zijn vrouw kerkten in onze gemeente en trokken mij daarin. En
al gauw werd mij gevraagd penningmeester te
worden van de diaconie! Wat een vertrouwen
sprak daar uit! Ik was toen nog maar een paar
keer in de kerk geweest. Ik koos er bewust voor
om het te doen, omdat ik me graag thuis wilde
voelen in de gemeente. Op deze wijze leerde
ik snel de gemeenteleden beter kennen. Later
ging ik bij de ZWO-commissie. Daarna werd ik
ernstig ziek en kon niet anders dan mijn energie daaraan geven. Daarna werd ik nog wel
eens gevraagd, maar dat waren te grote taken.
Gaandeweg pakte ik weer kleine dingetjes op

na de geboorte van mijn kinderen: oppasdien- dit beide kanten op gaat. Tieners brengen een
sten, lector, XL-diensten, kindernevendienst, kerstattentie langs, kinderen tekenden en veractie Schoenendoos enz.”
stuurden kaarten in coronatijd. En vanuit dat
standpunt gaan we aan de slag. Binnen de kerWas er nu wel ruimte om deze taak op je te ne- kenraad zal ik met de jeugdbril op kijken naar
men?
elke ontwikkeling en keus die we als gemeente
“Nee, als ik eerlijk ben, eigenlijk niet. Zoals de maken. Mijn ruime ervaring binnen de Ondermeesten wel weten werd ik weer ziek. Mijn va- nemingsraad van mijn jeugdzorgorganisatie
der is pas overleden. Ik heb per 26 oktober een zal daar zeker bij helpen. Steeds weer afvragen:
nieuwe klus als schoolmaatschappelijk werk- hoe draagt dit alles bij aan een fijne plek voor
ster in het MBO op een nieuw op te bouwen onze jeugd/jongeren waar zij zich thuis voelen
locatie. Net voordat Ralf heeft besloten om 2 en gevoed worden?”
dagen voor zichzelf te gaan werken, naast zijn
baan bij HR Rotterdam. Maar ja, als je het zo Al pratende kwamen we langs een oorlogsmobekijkt, is er nooit tijd en ruimte, dus ga ik nument. Dat monument is opgericht ter nagemaar gewoon van start als jeugdouderling. Al- dachtenis aan de voedselpakketten die aan het
les wat we doen is meegenomen toch? Heel fijn eind van de Tweede Wereldoorlog zijn afgeook dat onze gemeente die flexibiliteit biedt.”
worpen in het westen van Nederland, onder de
naam Operatie Manna / Chowhound. Voor de
Wat wil je zo laten en wat wil je veranderen?
bevolking van Rotterdam werd 3600 ton voed“Ik start waar Marieke Bukman gebleven is sel gedropt op de plek waar nu de wijk Nieuwen, in samenwerking met beide predikanten, Terbregge ligt. Een mooie plek om een foto van
gaan we voor het hoogst haalbare. Hoe gewel- Kristel te maken.
dig zal het zijn als elke leeftijd zich echt thuis
voelt in onze gemeente! Ik denk dat dit begint Hennie van der Linden
bij gekend zijn en gezien worden. Daar zullen we dan ook veel oog voor hebben. Wat ik Naschrift: De kerkenraad is blij dat er geen bezwaren zijn
heel graag wil is een bloeiende gemeente met ingediend tegen de bevestiging van Kristel als jeugdouenthousiaste leden die allemaal, naar eigen derling in januari 2021. Zij kan dus alvast onofficieel aan
talenten, hun steentje bijdragen. Leuk is dat de slag gaan.
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Jubileum 25 jaar predikantschap

Dankwoord van ds Ilse Hogeweg
Heel graag wilde ik stil staan bij het moment
waarop ik 25 jaar dit bijzondere ambt en vak
mag vervullen. Heel graag wilde ik dat ook
doen met vrienden en zo gewaardeerde collega’s door de jaren heen. Collega’s kunnen
niet erbij zijn op zondagmorgen. Daarom was
ik blij dat de kerkenraad het mogelijk maakte
om op zaterdagavond een vesperdienst te
vieren. De bedoeling was om daar de hele gemeente ook bij uit te nodigen – maar dat kon
in deze tweede coronagolf alleen online. Een
ontvangst, een receptie was niet mogelijk naar
de geldende maatregelen. Allemaal jammer.
Maar hoe goed om dan in de vrijheid die een
kerkdienst biedt, deze bijzondere vesperdienst
te hebben mogen vieren. Voorafgaand aan de
vesper heb ik verteld hoe Maria Magdalena alle
jaren mij fascineert en inspireert. Daarna was
er de vesperdienst, met de door Mirjam van
den Hoek voor de gelegenheid uitgekozen muziek, gezongen door het vocaal ensemble. Renaissancemuziek uit Venetië, Londen, Rome
en Amsterdam. Wat een geschenk.
En alsof dat nog niet genoeg was, ontving ik na
afloop van Marianne Bogaard vele vriendelijke
woorden, en het cadeau in de vorm van een nog
te maken stola door kunstenares Anne-Marie
van der Wilt. Hoe deze stola er uit uiteindelijk
uit komt te zien en het verhaal daarbij komt in
een volgende Caleidoscoop.

gaat het om de Eeuwige en om de gemeenschap die hoort en bidt. We hebben stilgestaan
bij de gedeelde geschiedenis en de zegen die
we hebben ondervonden. Na afloop ontving ik
opnieuw vele hartelijke woorden van voorzitter
van de kerkenraad Laurens van der Ziel.
Ondertussen waren er langs allerlei wegen zo
veel warme kaarten, een enorme slagroomtaart, attenties en een heleboel bossen bloemen
ons huis binnengekomen. Zóveel bloemen, dat
Zondagmorgen was er een feestelijke zondag- dit een huisgenoot de opmerking ontlokte: ‘Het hartelijke woorden, voor het prachtige cadeau
morgendienst in Pro Rege. Hoe goed om met ruikt hier naar Amazonia!’ (de vlinderkas van van de stola zeg ik u heel hartelijk dank.
de vertrouwde Kralingse aanwezigen deze te Diergaarde Blijdorp).
mogen vieren. In een zondagmorgendienst Voor deze goede geur, voor alle attenties en ds Ilse Hogeweg

Foto’s van ds Ilse Hogeweg bij haar bevestiging en intrede
in Biezelinge - Eversdijk, haar intrede in Protestants Kralingen en een dienst bij ‘Kom en Zie’ aan de Boezemweg
in Kralingen. En een foto van bloemen die ze kreeg vanwege het jubileum.
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Jubileumweekend

Ds Ilse Hogeweg
25  jaar predikant

Het Kerstlied van Janny Korpershoek

Ondanks alle beperkingen kunnen we terugzien op een mooi en passend jubileumprogramma. Op zaterdag 14 november in de Hoflaankerk, met een speciale Vesperviering voor
collega’s en andere genodigden (max dertig!)
en op zondag 15 november waar de jubilerende
predikante na afloop werd toegesproken.

De redactie vroeg me of ik een kerstlied had, hemel en de aarde elkaar raken’. Door haar
dat mij het meeste aansprak en waarom. Ik woordkeuze blijkt ze mensen, ‘de zoekers en
ging de gangbare liederen na en kwam uit op de zieners’ te prikkelen om zich mee te laten
het Kerstoratorium van Marijke de Bruijne ‘Als nemen op de weg naar de vrede.
appelbloesem in de winter’.
Van het hierbij afgedrukte lied treft mij de zin
Zo’n 25 jaar geleden zongen we dat met (toen in couplet 2: vonk van God, geef ons de durf, ’t
nog) de zanggroep van Pro Rege onder lei- met dit sprankje hoop te wagen.
Beide diensten, die van zaterdag en van zon- ding van Laurens de Visser. Behalve twee- Het lied heeft een originele melodie, geen meedag, werden uiteraard realtime uitgezonden maal in Pro Rege, ook nog in eenmaal in zinger, maar wat niet is, kan komen. Nu: aanwaardoor het bereik veel groter was.
Heerjansdam.
dachtig lezen! Hieronder is een bladzijde uit
Binnen de mogelijkheden van deze tijd heeft
‘Als de appelbloesem in de winter’ afgedrukt.
Protestants Kralingen de gelegenheid gekregen Marijke de Bruijne, die dit jaar overleed, ver- (Met een enkele aantekening die ik gemaakt
en genomen om God te danken voor hetgeen stond de kunst met haar woorden een diepte heb in de tekst.)
Hij ons gegeven heeft in Ilse Hogeweg. En dat aan te brengen, waardoor ik geraakt werd
is véél.
en wordt. Dat gebeurt op vele plekken in het Janny Korpershoek
Oratorium, zoals in de engelenzang, waar ‘de
Een blijvend aandenken zal de liturgische ‘regenboogstola’ zijn, speciaal voor Ilse ontworpen en gemaakt als blijvende blijk van onze
vreugde en dankbaarheid voor en met haar.
De keuze voor juist déze stola geeft aan hoezeer wij als gemeente haar betrokkenheid en
liefde voor de lhbti-gemeenschap waarderen.
Ilse mag andersom ervaren dat wij haar hierin
vierkant steunen!

Deze stola krijgt zij dus van ons allen, inbegrepen de genoemde collega’s van de zaterdagavondvesper. Vanwege de aard van deze tijd,
we waren al blij dat het jubileum überhaupt
gevierd kon worden, hebben we ervan afgezien om een grootscheepse inzamelingsactie te
ontketenen. We hebben het daarom klein maar
niet minder passend gehouden. En natuurlijk
hopen we op betere tijden waar we wel weer als
gemeente een feest mogen vieren, met zoveel
mogelijk leden van de gemeente. Ondertussen
gaan we gewoon verder, samen met onze beide
predikanten die dus nu beiden zo’n royale staat
van dienst hebben.
Laurens van der Ziel
voorzitter van de kerkenraad
N.B. De stola op de foto is een voorbeeld, de stola wordt in
overleg met Ilse ontworpen en vervaardigd.
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Uit het leven van

Hartelijk dank van de
Voedselbank!

Dini Voorrecht-Markwat

Dinsdag 10 november en 17 november
hebben we wasmiddelen, tandpasta, tandenborstels, shampoo en andere dingen
uitgedeeld. U wordt heel hartelijk bedankt
door de ontvangers. Wat was er veel binnengebracht! Het leek wel meer dan anders, terwijl we minder hadden verwacht
vanwege de kleinere aantallen kerkgangers
op de zondagen van de inzameling. Maar
veel kwamen het op een ander moment
brengen of gaven het aan een ander mee.
Geweldig. Het wordt zeer op prijs gesteld.
De foto laat zien hoeveel er is ingezameld
(en niet eens alles kon op de foto!).
Henny de Vos-Koerselman
Hiddo Oosterhuis
Pieter Hollebrandse

Voor haar 95-ste verjaardag maakte haar dochter Elisabeth een prachtige collage. Allemaal
herinneringen uit haar lange leven. Het was
het eerste dat ik moest bekijken, toen ik nauwelijks binnen was. Deze binnenkomer gaf
prachtige gespreksstof.
Als eerste wees ze op het Witte Huis. Op de
9e etage heeft ze daar gewoond met haar man
Wim. Het was ook de vestigingsplaats van hun
bedrijf: het maken en repareren van corsetten.
Ze begon er als leerling en klom op tot leidinggevende. Veel jongedames heeft ze de technische kneepjes bijgebracht.
Wim had in het verzet gezeten, daarom stond
er in kleur het Verzets Herinnering Kruis ingetekend. Een ander ‘lintje’ in kleur droeg de
letters VVZH. De afkorting van de vereniging
Voormalig Verzet Zuid Holland waarvan ze
actief lid werd als bezoekster van talloze nabestaanden. Geen opleiding daarvoor, maar ze
heeft de gave om door gesprekken ondersteuning te bieden. Dat waren heel vaak emotionele
ontmoetingen. Eens per jaar organiseerde ze –
met anderen – een vakantieweek. Een prachtige ontspanning voor deze oorlogsslachtoffers.

Een aantal jaren legde ze op 4 mei namens de
stichting 40-45 een krans bij het verzetsmonument bij de Westersingel. De burgemeesters
Opstelten en later Aboutaleb als eersten en zij
daarna.
Ik zie ook de Hoflaankerk. Ze heeft daar jarenlang de diensten bezocht. Daar bleef het niet
bij want ook hier werd haar talent ontdekt.
De Hervormde Vrouwen Dienst met dominee
Hoekstra als motor profiteerde van haar inzet.
Maandelijks verdeelden ze de adressen van de
te bezoeken gemeenteleden en wisselden ervaringen uit. Ook daarin vond ze voldoening en
maakte ze zich nuttig.
Veel tekeningen verwijzen naar belevenissen in
Kralingen en daarom wappert de gele vlag met Elke week kunt u tijdens de adventsweken naar
ster als middelpunt.
de kerk komen. Elke dinsdag van 16.00-17.00
uur bent u van harte welkom in de HoflaanVan Dini neem ik met moeite afscheid: zoveel kerk om even binnen te zijn, stil te worden, een
heeft ze te vertellen, wat een rijk leven, waarin klein gesprekje te voeren, een lichtje te ontstezij voor velen – wellicht niet door haar opge- ken, naar muziek te luisteren. Eén van de premerkt – ruime betekenis heeft gehad en nog dikanten is aanwezig. Ook bij deze openstelheeft!
ling geldt: mondkapje op bij binnenkomst. De
kerk is open op dinsdag 1, 8, 15 en 22 december.
Gijs Roodhorst
Welkom!

Kerk open tijdens advent
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Pastoralia

Kan ik een engel voor je zijn?
Engelen gevraagd! De landelijke protestantse
kerk reikt een werkvorm aan voor gemeenten
om in de adventstijd gemeenteleden als engelen
met een bemoedigende boodschap af te sturen
op mensen die die bemoediging hard nodig
hebben. Een soort advents/kerstversie van het
ons bekende Kerkmaatjes-project in de zomer.
Om allerlei organisatorische redenen lukte
het niet om dit kerstengelproject te realiseren
in Kralingen naast onze andere advents- en
kerstactiviteiten. Misschien hoort u voorbeelden uit andere gemeenten. Wat natuurlijk wel
voor ons mogelijk is: vraag je af “voor wie kan
ik een engel zijn?” In deze adventsweken kijkt
iederéén uit naar een bemoedigend gebaar of
woord. Laten wij die ruimschoots aan elkaar
geven. Laten wij goed om ons heen kijken voor
wie wij een informele, niet georganiseerde engel kunnen zijn. Laten we met elkaar dwars
door het donker heen kijken naar het Licht van
deze wereld, dat komt.

Meeleven
Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de avgafspraken over dit blad (en over alles wat het
internet op gaat). Tekst onleesbaar gemaakt
vanwege de avg-afspraken over dit blad (en
over alles wat het internet op gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken
over dit blad (en over alles wat het internet
op gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege
de avg-afspraken over dit blad (en over alles
wat het internet op gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken over dit blad
(en over alles wat het internet op gaat). Tekst
onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken
over dit blad (en over alles wat het internet op
gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de

maakt vanwege de avg-afspraken over dit blad
(en over alles wat het internet op gaat). Tekst
onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken
over dit blad (en over alles wat het internet op
gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de
avg-afspraken over dit blad (en over alles wat
het internet op gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken over dit blad
(en over alles wat het internet op gaat). Tekst
onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken
over dit blad (en over alles wat het internet op
gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de
avg-afspraken over dit blad (en over alles wat
het internet op gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken over dit blad
(en over alles wat het internet op gaat). Tekst
onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken
over dit blad (en over alles wat het internet op
gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de
avg-afspraken over dit blad (en over alles wat avg-afspraken over dit blad (en over alles wat
het internet op gaat). Tekst onleesbaar ge- het internet op gaat).
maakt vanwege de avg-afspraken over dit blad
(en over alles wat het internet op gaat). Tekst Bloemen
onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de avgover dit blad (en over alles wat het internet op afspraken over dit blad (en over alles wat het
gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de internet op gaat). Tekst onleesbaar gemaakt
avg-afspraken over dit blad (en over alles wat vanwege de avg-afspraken over dit blad (en
het internet op gaat). Tekst onleesbaar ge- over alles wat het internet op gaat). Tekst onmaakt vanwege de avg-afspraken over dit blad leesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken
(en over alles wat het internet op gaat). Tekst over dit blad (en over alles wat het internet
onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken. op gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege
de avg-afspraken over dit blad (en over alles
Uitgestelde zorg
wat het internet op gaat). Tekst onleesbaar geOok in onze gemeenschap hebben mensen te maakt vanwege de avg-afspraken over dit blad
maken met uitgestelde zorg. Soms is dit hin- (en over alles wat het internet op gaat). Tekst
derlijk, maar te overzien. Soms is dit vrijwel onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken
onverdraaglijk en lijden mensen veel langer over dit blad (en over alles wat het internet op
ernstig pijn dan nodig zou zijn. Leef mee met gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de
elkaar, geef door waar mensen het zwaar heb- avg-afspraken over dit blad (en over alles wat
ben. Zij zijn één van de vele redenen om ons het internet op gaat). Tekst onleesbaar geaan alle maatregelen tegen corona te houden.
maakt vanwege de avg-afspraken over dit blad
(en over alles wat het internet op gaat). Tekst
In memoriam
onleesbaar gemaakt.
Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de Een hartelijke groet van uw pastores
avg-afspraken over dit Ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg
blad (en over alles wat
het internet op gaat). Wees een mens die blijft geloven
Tekst onleesbaar ge- wees een mens die gewoon echt leeft,
maakt vanwege de avg- wees een mens die steeds blijft hopen
afspraken over dit blad wees een mens die liefde geeft
(en over alles wat het
internet op gaat). Tekst Wat kan ik voor je wezen,
onleesbaar gemaakt vanwege de avg-afspraken wat mag ik voor je zijn?
over dit blad (en over alles wat het internet op Wie kan ik voor je wezen?
gaat). Tekst onleesbaar gemaakt vanwege de Kan ik een engel zijn?
avg-afspraken over dit blad (en over alles wat
het internet op gaat). Tekst onleesbaar ge- Herkomst onbekend, refrein op Taizémelodie
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Ouders en kinderen

Adventsslinger ‘Dicht bij het licht’
Op 29 november hebben we de eerste advent
gevierd met de kinderen in een Advents XL
dienst in Pro Rege. Het thema van deze adventstijd is: “Dicht bij het Licht.” Om thuis in
deze tijd de dagen af te kunnen tellen hebben
we een adventsslinger gemaakt. Voor elke dag
een tekst, liedje, quiz, ‘Wist je dat …?!’, gebed
of iets om te doen. Met een gouden draadje,

28 knijpertjes en 28 kaartjes om op te hangen
wensen we iedereen veel succes en plezier met
het maken van de slinger!
Tijdens de XL dienst zijn de adventsslingers
uitgedeeld aan de kinderen die in Pro Rege
waren. Bij alle andere kinderen hebben we de
adventsslinger thuis gebracht.

De 2020 Advent
Jongeren Actie

Ben je tussen de 10-16 jaar? Doe dan mee met
de KerstChallenge 2020! Dit spel ‘Het geheim
van het Ikoon’ kun je spelen vanuit je eigen
huis maar wel samen met je hele groep. Het is
een escaperoom spel, maar dan zonder “room”.
Los binnen een uur de puzzels op en ontdek het
geheim van het ikoon.
Vrijdag 11 december om 19:00-20:30 uur

Ieder jaar, vlak voor Kerst, zijn onze jongeren gastheer en gastvrouw tijdens een Adventsmaaltijd in de Hoflaankerk.
Dit coronajaar doen we het natuurlijk anders! Wij gaan naar alle mensen toe die
nu niet van een Adventsmaaltijd kunnen
genieten en brengen een Kerstkadeautje bij
hen langs.
Zaterdag 19 december verzamelen we
in de Hoflaankerk met alle jongeren van 12
tot 22.
Iedereen krijgt een aantal adressen waar
jullie de Kerstcadeautjes naartoe gaan
brengen. Na ongeveer een uurtje ben je
klaar en kom je terug naar de Hoflaan.
Daar kijken en luisteren we samen naar iets
en happen en drinken er wat bij. Rond half
6 sluiten we af, Kerstvakantie!
Voor nu in de agenda: houd de namiddag van 19 december vrij!
Binnenkort hoor je meer van ons!

KerstChallenge 2020
het denken gezet: “Ik maak me druk om mijn
eigen problemen, maar hier leven kinderen in
armoede.” Waar is God in dit alles? Ze wist niet
of ze nog wel in God kon geloven na alles wat
ze had gezien ...
Op de laatste dag van haar reis kwam ze in een
klooster waar ze een cadeau mee kreeg voor
haar eigen kerk. Het was een ikoon van Maria.
Helaas was het niet in de beste staat. Het was in
Achtergrondverhaal spel
vier delen uiteengevallen en moest thuis worMilou is als tiener op reis geweest naar Vyn- den gerepareerd.
nyky in Oekraïne. Ze heeft daar met haar In de KerstChallenge gaan jullie als groep Mijeugdgroep geholpen om een jeugdinternaat lou helpen om het geheim van het ikoon te te
te bouwen. Hoewel de reis leuk en inspirerend ontcijferen. En tegelijk ontdek je het antwoord
was, is ze erg geschrokken van de armoede op de vraag van Milou: Waar is God in al het
waarin kinderen leven. Het heeft haar erg aan lijden van deze wereld?

Annemieke, Marianne en Sabina
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Dinsdag 10 november 2020

Uit de kerkenraadsvergadering
Ook deze vergadering hebben we helaas weer
digitaal moeten doen. Het is veel prettiger elkaar echt aan te kunnen kijken bij het vergaderen over allerlei belangrijke kerkelijke zaken.
Maar het is nu eenmaal even niet anders. Wat
we o.a. bespraken :
•  De scriba heeft voor 2021, zoals ieder jaar, een
plan opgesteld met alle activiteiten die we willen doen met de gemeente en de wijk. Opvallend was dat er nog heel veel vraagtekens in
staan. Wie neemt het stokje over van de in januari aftredende ambtsdragers en vooral ook:
wat mogen en kunnen we weer doen i.v.m. de
corona. Ook nu in december gaan veel dingen
niet door in de vorm waarin u ze gewend was.
We hopen dat dat volgend jaar allemaal weer
anders is.
•  We bespraken het omzien naar elkaar in deze
tijd. Vaak kan een telefoontje naar een gemeentelid al steun betekenen. Het duurt, zeker voor
mensen die alleen zijn, allemaal wel erg lang.
We proberen rond de kerst toch veel van hen
bij de diensten te kunnen betrekken.
•  Ons hoofdthema van deze vergadering was:
financiën. We bespraken die van de diaconie,
van de Hervormde gemeente, van de Gereformeerde kerk, die nu nog los van elkaar staan,
en van de activiteitenkas. Alles werd toegelicht
en ook Henk van Heijst zoomde even mee toen
de activiteitenkas aan bod kwam. Vooraf had
ieder kerkenraadslid alle stukken ontvangen
en had er al kascontrole plaatsgevonden, zo-

dat er goed over meegepraat kon worden door
iedereen. Corona heeft wel invloed gehad op
de financiën. Denk aan verhuur, maar ook aan
minder activiteiten.
•  Natuurlijk werd er verslag gedaan door de
werkgroep die de fusie inhoudelijk gaat regelen, samen met Kralingen West. We hopen snel
duidelijkheid te kunnen verschaffen over wat
daar besproken is.
•  Er wordt gekeken of de kerk in de week ook
weer wat vaker open kan voor een activiteit.
Door onze vorige plannen moest een streep
komen i.v.m. corona, maar het idee is niet vergeten.
•  In de volgende Caleidoscoop hoop ik u namen te kunnen noemen van mogelijk nieuwe
ambtsdragers. Na de procedure, via kerkenraad en gemeente, kan er dan in januari een
bevestigingsdienst plaatsvinden. We zijn met
diverse gemeenteleden in gesprek.
•  De kerkenraad stemde in met het plan van
Ilse Hogeweg om de brief bij de verklaring van
de scriba van de PKN n.a.v. de herdenking van
de Kristallnacht voor te lezen in de dienst en er
een zoomgesprek over te houden met belangstellenden.
Annie van Hoof las aan het eind van de vergadering iets voor van René van Loenen bij teksten van Dietrich Bonhoeffer.
Ten slotte: ds Ilse Hogeweg jubileerde in november. We hebben bij haar als kerkenraad een

Afronding schoenendoosactie
Zondag 22 november werd het podium van de
Hoflaankerk gevuld met 295 prachtig versierde
en goed gevulde schoenendozen! Met hulp van
velen zijn we als kerk tot dit geweldige resultaat gekomen! Zonder de hulp van vrijwilligers
bij het versieren van de dozen, het vullen van
dozen, de giften van geld en spulletjes om de
dozen te kunnen vullen, zou deze actie niet
mogelijk zijn! Dank daarom aan een ieder die
op welke manier dan ook bijgedragen heeft
aan het slagen van de actie.
Met een volgepakte vrachtauto en een bedrag
van 675 euro voor de verzendkosten zijn de
dozen op maandag 23 november aangekomen
in Waddinxveen waar zij voor hun verdere reis
naar Roemenië, Moldavië, Togo, Sierra Leone
of de vluchtelingenkampen in Griekenland
worden verpakt.
Op weg om een kind te laten stralen!
Nogmaals heel veel dank!
Namens de werkgroep Schoenendoosactie
Corry, Petra, Maaike, Elisabeth, Kristel en Edith

De schoenendozen zijn ingeladen.
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grote slagroomtaart laten bezorgen en namens
u allen hebben we haar een veelkleurige stola
aangeboden. Die krijgt ze van onze gemeente
en van haar vrienden en collega’s. We hopen
dat u het ook een goed cadeau vindt. Zodra
de stola klaar is, zal ze vast een foto in dit blad
zetten om hem ons te laten zien.
Namens de kerkenraad,
Jeannette Schravesande, scriba.

Extra Algemene
Kerkenraad
Op zaterdagavond 21 november is in een
extra vergadering van de Algemene Kerkenraad aan de kerkenraad van Kralingen
West toestemming gegeven om een beroep
uit te brengen op ds C.G. Bergshoeff, nu
predikant te Scherpenzeel.
De beroepingscommissie van Kralingen
West kwam unaniem tot deze aanbeveling
en ook in de Algemene Kerkenraad is door
alle leden ingestemd met dit beroep.
We vragen om Gods zegen voor het beroepingswerk. Kralingen West hoopt dat nog
voor de Kerst duidelijk wordt of ds Bergshoeff dit beroep aanneemt.
Henny de Vos-Koerselman
scriba AK

Met de psalmen het bos in
Met de woorden: “Goede wandeling en gesprekken!” stuurde onze predikant Marianne
Bogaard haar gemeenteleden het bos in! En
daar gingen we, twee aan twee, met genoeg
tussenruimte om ons aan de RIVM-regels te
houden. En met een stuk gevulde speculaas,
gebakken door Marieke Bukman, in de mond
en vragen en overdenkingen over psalm 138 in
de hand. De route bepaalde je zelf.
We gingen in 4 tweetallen op weg en alle koppels hebben een terugkoppeling gestuurd. Lees
maar wat er allemaal los kwam.

Evert W. de Jong wandelt met Riny Torn
Redelijk onbekend wat mij – als gast en buitenstaander, de vader van Marieke Bukman – te
wachten staat, is er een warm welkom van dominee Marianne. Ik word gekoppeld aan Riny
Torn.
De zon schijnt stralend over de plas. We krijgen
voor de wandeling een stencil met de tekst van
psalm 138 en een aantal vragen.
Voor ons ten overvloede wordt erbij gezegd:
“Voel je vrij om samen je eigen weg te gaan.”
Riny en ik beginnen als twee voor elkaar onbekende mensen aan onze wandeling. “Laten we
eerst maar eens kennismaken.”
Hoewel we zeer verschillend van elkaar zijn,
ontdekken we snel, dat we veel gemeenschappelijk hebben. We hebben alle twee een verleden in het onderwijs, bekende en minder bekende namen komen in herinnering.
“Zullen we Psalm 138 eens gaan lezen.” We wisselen elkaars ideeën over dit bijzondere lied. In
de Psalm lezen we een positief en herkenbaar
Godsbeeld.
Allebei houden we van zingen. Huub Oosterhuis, Taizé-liederen zijn voor ons heel dierbaar.
In onze jeugd hebben we veel geleerd en beredeneerd over het geloof, nu weten we het
allemaal niet zo zeker meer, maar we willen
wel graag bij de geloofsgemeenschap, de kerk,
horen.
We zijn niet toegekomen aan het beantwoorden van alle vragen, maar hebben wel een bijzondere ontmoeting beleefd.

wij God? Dat varieert! Maar we denken dat we
dat te weinig doen. Aan Oosterhuis kwamen
we niet toe, want we stonden al bij het begin,
tevens het eindpunt van de wandeling. Een
uurtje is zo om!
Omdat we elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen over wat
ons bezig houdt, ook op geloofsbasis, is deze
manier van ontmoeting heel goed. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

Thalien Koopman en Marieke Bukman

De atmosfeer is verstild, de jas kan uit, de Plas
dampt, er zit vocht in de lucht. Bij het hertenkamp zoeken we een droog bankje om Psalm
138 op ons in te laten werken. Onze psalmlezing wordt ruw onderbroken door een wel heel
onfatsoenlijk burlend hert, dat het duidelijk
om ander genot te doen is dan ‘de frisse waterstromen’.
Het luidruchtige mannetjeshert in combinatie met het middengedeelte van onze psalm:
‘Laat alle koningen op aarde u loven, Heer, ...
de hoogmoedige doorziet hij van verre’, doet
Anita Klunne en Gijs Roodhorst
onwillekeurig de gedachten even gaan naar de
We hadden ook een fijne psalmenwandeling tumulteuze Amerikaanse presidentsverkiezing
en een open gesprek. We kennen elkaar al heel van de afgelopen dagen.
lang en zijn beiden gevormd door de moderne Een van ons leest Psalm 138 in een oud bijbelopvattingen, die we van wijlen ds Alers mee- tje. Het zevende vers meldt daar: ‘Wanneer ik
kregen.
wandel te midden van benauwdheid, behoudt
Lang spraken we over wanneer we op ons aan- Gij mij in het leven’. Ja natuurlijk, denkt ze, dit
roepen iets van God merkten. Soms weleens is dé wandelpsalm in corona-tijd. Thuis stond
achteraf: “Zou God hier achter zitten?” Hoe de afgelopen tijd immers in het teken van
ervaart een ongelovige dat? De koningen die zorgelijke waarden op de saturatiemeter. Wat
God loven: het riep vraagtekens op. Hoe loven een zegen inmiddels opgeluchter te kunnen
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ademhalen. De nieuwe vertaling, die we van
Marianne meekregen, spreekt echter niet van
wandelen en roept met ‘mijn weg vol gevaren’
in 2020 eerder de associatie met een gevaarlijke autosnelweg op, zoals die ook aan de rand
van het bos te horen is. We bekennen elkaar dat
het Godsvertrouwen van de psalm ons wel kan
ontbreken als we in de penarie zitten. De dankbaarheid herkennen we, maar dat die doorgaans pas indaalt als het nodige doorstaan is.
Memorerend dat in de joodse orthodoxe traditie en in kloosters de lofzang altijd klinkt, ongeacht wat de stemming van de dag is, komen
we op het intense gemis nu niet zelf te kunnen
zingen in onze diensten. “Als ik zing, kan de
boodschap nog intenser binnenkomen dan een
preek”, komt uit de grond van een hart. “Zingen spreekt het hele lichaam aan, terwijl een
protestantse dienst voornamelijk een beroep
doet op het hoofd”, meent de ander. We spreken over het verschil tussen slepende psalmmelodieën, stoffige berijmingen, en de frisse a-,
b-, c-psalmteksten die ons Liedboek gelukkig
ook biedt. Ook worden we helemaal blij, wanneer zwaar en traag orgelspel wordt afgewisseld met lichtere piano- of fluitbegeleiding, die
optilt in plaats van neerdrukt. Zeker nu we
veel online moeten volgen. ‘Mijn hart een harp
een viool, Ik zing en speel U, Gezegende’, lezen
we verrast op de terugweg. Kijk, dat bedoelen
we nou. Huub Oosterhuis’ speelse bewerking
spreekt ons zeer aan. Ontroerd klinkt keer op
keer de Naam van God: vriendschap, ontferming, trouw. Voor wie? Voor mij? Jaha, vriendschap, ontferming, trouw, ook voor jou!

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.

Anne Gercama en Hennie van der Linden
Psalm 138 is nogal euforisch: hier is geen cynicus aan het woord. Zijn lofzang op de majesteit
van de Heer is uitbundig. Het deed me denken
aan twee situaties waar ik kort tevoren mee te
maken had gehad. Ik heb jarenlang geworsteld
met de vraag wat nu eigenlijk de essentie van
mijn bestaan was. Nadat ik ernstig ziek geworden was, had ik me zelfs voorgenomen om
een persoonlijke geloofsbelijdenis te schrijven
voor mijn geliefden. Maar ik kon niets op papier krijgen. De vraag ging met me mee. Tot
ik onlangs de gedachtenisdienst mee maakte
van mijn goede vriend Frits Verhoog. Frits heb
ik als kerkenraadslid van de protestantse kerk
in Parijs leren kennen en we zijn bevriend geraakt. Ieder jaar zagen we elkaar, behalve dit
jaar, omdat de TGV niet reed vanwege Covid.
Naar Franse gewoonte gingen we uitgebreid
eten en praten. Frits was wetenschapper, docent bij de TU Delft en een belangrijk adviseur
van Unesco. We hadden diepgaande gesprekken over duurzaamheid. Maar Frits had ook
een grote kennis van de Bijbel. Toen zijn leven
eindigde vertelde hij de predikante van de Parijse kerk, dat ze Exodus 3 als tekst voor de afscheidsdienst moest nemen. Want, zei hij, het
gaat om de Naam van God. Dat is ook in overeenstemming met de wetenschap. Geloof en
wetenschap is wat Frits dreef en wat mij ook al-

tijd heeft beziggehouden. Onlangs hoorde ik op
de radio een interview met de Nijmeegse professor, de astrofysicus Heino Falke. Hij had als
eerste een foto van een zwart gat gepubliceerd.
Heino is een gelovig man. Men vroeg hem, wat
er nu van zijn geloof overbleef. Heino zei: als ik
nu door het zwarte gat verdwijn, hoe geweldig
zal het zijn als ik terechtkom in de machtige
armen van God. En dat deed me weer denken
aan wat ik van ds Van Helden heb gehoord bij
een begrafenis. Als het nu zo is, dat onder ons
graf God op ons wacht. Dan vallen we in de
armen van de Eeuwige.
Hennie herkende zich wel in deze gedachten,
maar ze nam toch wel enige afstand. Want als
het gaat om het eind van ons bestaan, had zij
aarzeling. Want er is zoveel moois dat ons bindt
in ons bestaan, dat we er moeilijk afstand van
kunnen doen. Ik kon dat alleen maar beamen.
Als je een goed leven hebt met een liefhebbende
partner, lieve kinderen, goede vrienden en zo
veel mooie dingen om ons heen, is dit leven
volop de moeite waard.
Zowel Hennie als ik hebben ervaring met het
leven in een moeilijke omgeving. Hennie gaat
regelmatig naar haar dochter in Ecuador en
wij hebben o.a. in Zuid-Afrika gewoond. De
armoede in die landen is stuitend. In die omgeving geeft Psalm 138 veel stof tot denken. We
raken niet uitgepraat.

Nieuwe website vóór startzondag (?!)

Aftrap met een brainstormsessie
Een goed begin: zes mensen hebben zich opgegeven om mee te denken en te werken aan
een nieuwe website! In de Hoflaankerk stond
de beamer klaar en Leonard de Vos liet diverse
voorbeelden en mogelijkheden zien.
Allereerst werd de huidige website met een kritische blik bekeken, op inhoud, op vormgeving
en technische mogelijkheden. Over de inhoud
waren we niet ontevreden. Maar de techniek ...
Er zijn veel verbeterpunten, zoals het omgaan
met de privacywetgeving, eigen mogelijkheden
(en verantwoordelijkheid) van diverse groepen
voor het plaatsen van artikelen, zodat niet alles door één persoon gedaan moet worden, een
beveiligd inlogscherm voor gemeenteleden e.d.

• Hoe ziet de nieuwe website eruit en hoe vullen
we het? Kom met voorbeelden!
En we maakten een stappenplan:
Het internet afstruinen op zoek naar mooie en
functionele kerkelijke websites en de resultaten
met elkaar delen voor de volgende bijeenkomst
op 17 december a.s.
Op 17 december: alle suggesties bekijken en bespreken en, zo mogelijk, komen tot een keuze.
Daarna nagaan of deze keuze de goede keuze is
qua technische mogelijkheden. Bij groen licht
de website opzetten.
Website vullen: ‘wie zet wat waar en voor wie’.
Diverse groepen intern laten kennis maken
met de nieuwe website en ze vragen en leren
om deze te vullen. Fouten en manco’s eruit
halen.
Startzondag 2021: nieuwe website is een feit!
Wie ook enthousiast wordt om mee te denken,
kom erbij en help ons!

Keuzes gaan we maken als een nieuw format
gevonden is. En dat werd de huiswerkopdracht
voor de volgende bijeenkomst op 17 december.
• Wat kunnen we zelf en wat laten we doen?
Hennie van der Linden
Geef ons namen van goede websitebouwers!
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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.

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

Werkgroep Duurzaamheid

Doppen verzamelen
In deze spannende tijden is goed nieuws welkom! En dat kan de werkgroep Duurzaamheid
melden. Iedere week komen er in de trommel
weer doppen binnen. Omdat het afleveren op
dit moment wat lastiger gaat, heeft zich ook
een aardige voorraad doppen in onze hal gevormd. Geen probleem: binnenkort kunnen we
weer afleveren. De doppen zijn bestemd voor
de KNGF geleidehonden. De hulphonden van
deze organisatie doen prachtig werk bij mensen met een beperking zoals slecht zien, mobiliteit of medicijnengebruik. Het is ook winst
dat de plastic doppen niet in het milieu terechtkomen. Een trouw verzamelaarster heeft eens
op een lijstje gezet welke doppen u zoal kunt
inleveren: • doppen van kartons of van flessen
mineraalwater, fruitsappen, frisdranken • doppen van melk-, karnemelk- of yoghurtpakken
• doppen van sportdranken, slagroombussen,
sauzen •  deksels van pindakaas en chocoladepasta •  van vloeibare zeep, shampo0, tandpasta,
lippenbalsem, deodorant en andere spuitbussen •   schoonmaakmiddelen, draaidopjes van
lenzen, stiften en pennen.
U ziet hoeveel kunststof we dagelijks gebruiken. Voor het milieu zou het gunstig zijn als
we dat konden beperken. Maar gooi het vooral
niet zomaar weg, verzamel ze!
Namens de werkgroep Duurzaamheid,
Anne Gercama

Kerstconcert door Wouter van der Wilt
Ondanks corona mogen we ons toch weer verheugen op een orgelconcert in de Hoflaankerk
op Tweede Kerstdag door Wouter van der Wilt. Juist omdat alle kerstvieringen gebonden zijn
aan een maximum aantal personen, biedt dit wellicht nog een mooie gelegenheid om u in de
kerstsfeer te brengen. Het is zeker de moeite waard, dus meldt u tijdig aan.
U kunt het concert op 26 december in de Hoflaankerk live meemaken door u aan te melden
via info@orgelconcertenhoflaankerk.nl. Helaas kunnen er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. We proberen het concert ook live te streamen via Facebook of YouTube, zodat u
ook thuis mee kunt kijken en luisteren. Meer informatie verschijnt daarover binnenkort op
www.orgelconcertenhoflaankerk.nl.
Wouter speelt een zeer gevarieerd programma, met kerstmuziek uit Duitsland (Bach, Lux
en Scheidemann), Engeland (Hollins), De Verenigde Staten (Sowerby), Franse Noëls en improvisaties. U kunt via het e-mailadres ook verzoeken voor improvisaties over kerstliederen
doorgeven. Het concert begint om 14.00 uur. De entree is gratis, er is een collecte na afloop.
Zie www.orgelconcertenhoflaankerk.nl voor meer informatie.

Inzameling uitgelicht

Because We Carry (Lesbos)
Op zondag 13 december is de inzameling bestemd voor ‘Because We Carry’. Deze organisatie is actief in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Zij gelooft dat je zelf de verandering moet
zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan
er via BWC wekelijks teams van vrijwilligers
naar Lesbos om daar de mensen in de kampen
te helpen. Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen
de teams van BWC ook een glimlach, respect

en wat hoop te brengen. Om de hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te laten zijn, wordt
ter plekke bepaald waar het meeste behoefte
aan is. Voor het werk is er goedkeuring van de
UNHCR.
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.

Begrotingen 2021

Opbrengst diaconiecollectes
in oktober
4-okt.
11-okt.
18-okt.
25-okt.

SKIN Rotterdam
La Sonrisa Naranja
Voedselbank
Pension Maaszicht

€  198,15
€  363,65
€  630,95
€  316,30

ACTIVITEITENKAS
Een paar weken geleden zijn de acceptgiro’s de
deur uit gegaan waarmee een bijdrage wordt
gevraagd voor de Activiteitenkas. Mocht u de
jaarlijkse acceptgiro om een of andere reden
niet ontvangen hebben en toch een bijdrage
willen leveren, dan bij deze het bankrekeningnummer: NL 90 RABO 0373 7120 81.

In deze periode worden de begrotingen voor 2021 vastgesteld in de verschillende colleges en
In contanten ontving ik voor de Activiteitenkerkenraden. Afgelopen jaar was een bijzonder jaar vanwege de coronacrisis en het is moeilijk te
kas €  30 van de heer D.V., €  30 van mevrouw B.
voorspellen hoe de zaken gaan lopen in 2021. De begrotingen zullen dus dit jaar naar verwachting
en €  10 van N.N.
met de nodige slagen om de arm opgesteld worden. Deel van de goedkeuringsprocedure is dat
Namens de kerkenraad dank voor alle goede
de gemeenteleden de mogelijkheid krijgen om de begroting gedurende een week in te zien. Het
gaven, ook uiteraard voor de bijdragen die op
voornemen is deze stukken in de tweede week van december dan wel in de kerkgebouwen, dan
de bankrekening binnenkwamen.
wel op de website ter inzage te leggen. Zo kunnen we aan de verplichting voldoen om de begrotingen voor 15 december 2020 in te dienen bij de betreffende instanties. Houd de website in de gaten. Henk van Heijst,
Henny de Vos-Koerselman
penningmeester Activiteitenkas
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Dicht bij het licht
Het thema voor december is: ‘Dicht bij het
licht’. Om toe te leven naar Kerst lezen wij met
Advent Bijbelse teksten waarin gesproken, gezongen en geprofeteerd wordt over licht. Ook
de kinderen van de kindernevendienst krijgen
daarover te horen. Zo naderen wij het Kind in
de stal en zijn betekenis voor ons.

Zondag 6 december
lezingen: Genesis 1: 1-5 en Johannes 1: 19-28 • 2de collecte:
Coronanoodhulp Tear

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard
tweede zondag van advent • Maaltijd v.d. Heer
Pas als er licht komt is er leven. De Bijbel begint ermee in de eerste vijf verzen. De schepping kan zich ontvouwen als de duisternis
begrensd wordt. De evangelist Johannes sluit
daarbij aan. Ook hij bezingt in zijn eerste vijf
verzen het licht dat schijnt in de duisternis.
Maar daar blijft het niet bij. Het licht komt tot
leven in een mens. Een mens die dichterbij is
dan verwacht.

Zondag 13 december
lezingen: Jesaja 9: 1-6 en Johannes 3: 26-30 • 2de collecte:
Because We Carry (Lesbos)

Pro Rege, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard
derde zondag van advent
Het volk in duisternis ziet een schitterend
licht. Jesaja wijst naar een kind dat wordt geboren dat een Goddelijke held en een vredesvorst zal zijn. Hebben wij ruimte voor die beloofde zoon? Of maken we onszelf zo groot dat
we onbewust met Hem concurreren?

Zondag 13 december
Pro Rege, 20.00 uur:
Taizéviering

Zondag 20 december
Lucas 1: 67-79 • 2de collecte SKIN-Rotterdam

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg
vierde zondag van advent
Kort voor Jezus’ geboorte laat God aan Zacharias al iets zien van het licht dat snel zal komen. Zacharias’ zoon Johannes zal de mensen
voorbereiden op de komst van Jezus. Na de geboorte van Johannes zingt Zacharias een lied
over Gods trouw en roept hij de mensen op om
te vertrouwen op ‘het hemelse licht’.

Zondag 27 december
lezing: Lucas 2: 25-40 • 2de collecte: Safe Haven

Pro Rege, 10.00 uur: ds Douwe de Roest
Met Kerst is Jezus geboren – in een donkere
nacht heeft de hemel de aarde geraakt, licht is
in de wereld gekomen. Góed nieuws! Tegelijk
hangt ook dán, in de vorm van Herodes, nog
dreiging in de lucht – Kerst heeft óók een donkere kant. Waar laat jíj je door leiden, bij goed
nieuws? Simeon en Hanna geven twee reacties
op de geboorte van Jezus. ‘Fijn dat dit kind er
is’, zegt Simeon, ‘maar er komt ook gedonder
van’. Krijgt hij gelijk? En dan nog, moeten we
dan op zijn stem afgaan? En wat zegt de oude
Hanna, als tegenstem? Een dienst over cynisme en pessimisme, mede dankzij de versjes van Lévi Weemoedt, en over optimisme en
hoop – ook in hele gewone situaties. Mooi is
het in ieder geval om na mijn stage bij jullie
nu als predikant terug te komen in Kralingen!

Oudejaar, 31 december
lezing: Romeinen 8: 31-39

Pro Rege, 17.00 uur: ds Marianne Bogaard
We staan aan het eind van een onvoorstelbaar
Caleidoscoop

turbulent jaar. En we weten niet wat nog gaat
komen. Bij de overgang van 2020 naar 2021
klinkt de tekst van Paulus over de liefde van
Christus waarvan niets ons kan scheiden misschien wel indringender dan ooit.

Zondag 3 januari 2021
lezing: Matteüs 2: 1-12 • 2de collecte: Studentenpastoraat

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard
Epifanie: de ‘Verschijning des Heren’ is de
klassieke vertaling van deze term. Om het
anders, ‘dichterbij’ te zeggen: ‘voor de dag komen’, ‘aan het licht komen’. Iets, Iemand die er
al was, komt temidden van de mensen. Hij was
er al, maar we zagen het nog niet, we hielden
ons verstand en ons hart gesloten. Verlangen
stuurde ons op weg, net als de magiërs op hun
kamelen. Over aan de dag komen van licht, tegen alle weerstand in, gaat lied 500:
Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.
Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.
(Lied 500: 1 en 5)

Kerstzang, Kerstnacht en Kerstfeest
Een stal, Maria, Jozef, herders en een kind
waar alle ogen op gericht zijn. Het geboorteevangelie van Lukas is door de eeuwen heen
door velen concreet gemaakt. In kerststallen
en op schilderijen. (Hierboven op een schilderij van Jan Steen.)
De kracht van het kerstverhaal is dat het zo
menselijk voorstelbaar is. En dat je het daardoor in je eigen tijd kunt plaatsen, je eigen cultuur. Minimaal bemenst of met een veelheid
aan personages. Maar altijd met het Kind in
het midden. Christus is het concentratiepunt
waaraan het licht ontspringt dat ieder mensenleven wil raken. De herders zijn de eersten
die dicht bij dat licht mogen komen.

Kerstzangdienst
24 december, 11.00 uur, Hoflaankerk
Lucas 2: 1-20
In alle omstandigheden vieren we het kerstfeest. We horen hoe Jezus in moeilijke omstandigheden werd geboren, maar juist daardoor
zonder voorbehoud mens werd in ons midden.
‘God met ons’. We luisteren naar mooie kerstliederen en zingen in ons hart mee. Ook, of
misschien wel juist in deze vreemde tijd mag
de boodschap van Kerst klinken! (Deze dienst
wordt niet gestreamd.)
Voor deze Kerstzangdienst kunt u zich opgeven
bij ds Ilse Hogeweg of ds Marianne Bogaard

Kerstnacht
24 december, 22.00 uur, Hoflaankerk
ds Marianne Bogaard • Lucas 2: 1-20
De Kerstnacht zou je in een volle kerk moeten kunnen vieren om samen de engelenzang
in de mond te nemen: “Ere zij God!” Maar
deze nachtdienst vieren de meesten van ons
waarschijnlijk thuis op de bank. Tegelijkertijd
brengt ons dat misschien wel dichterbij de
stilte in de stal, waar een moeder teruggeworpen wordt op zichzelf en haar kind ter wereld
brengt. Nergens anders is plaats. Maar de lofzang laat zich niet tegenhouden.
Voor deze Kerstnachtdienst kunt u zich opgeven
bij ds Ilse Hogeweg of ds Marianne Bogaard

30 mensen bij de dienst
Ook met Kerst zullen 30 kerkgangers waarschijnlijk
het maximum zijn. In de Kerstnacht is dat samen met
Kralingen West. Om het voor meer mensen mogelijk
te maken naar de kerk te komen is er op 24 december ‘s morgens om 11.00 uur een Kerstzangdienst. Dit
jaar willen we alleenstaanden en echtparen bij wie
het thuis stil is zoveel mogelijk voorrang geven op 24
december. Gezinnen willen we vragen om Kerstnacht
samen thuis mee te vieren. In de diensten wordt daar
rekening mee gehouden. Zo zijn we solidair met hen
voor wie het dit jaar eenzame dagen zijn.
De nieuwsbrieven houden u op de hoogte van de laatste actuele en praktische informatie.

licht van het Kind van Bethlehem. Wij vieren
Kerstmorgen
in twee aparte diensten: voor de
Kerstmorgen
kinderen in de Onesimuszaal, en voor volwas25 december, 10.00 uur • Hoflaankerk
senen in de kerkzaal, beide beginnen om 10.00
ds Ilse Hogeweg • Johannes 1: 1-18 • collecte:
uur. Veel liever doen we dat natuurlijk in één
Kiwangala
dienst. Maar op deze wijze kunnen twee afMet alle generaties vieren we de komst van zonderlijke diensten van twee maal 30 persoJezus naar de wereld: het licht voor de mensen. nen gehouden worden.
We lezen het bijzondere Kerstevangelie Johan- Voor de Kerstmorgen kunt u zich opgeven via
nes 1: 1-18, dat lijkt op het scheppingsverhaal. het online inschrijfformulier. Geef aub voor de
Zo wil Johannes laten zien hoe groots het is dat kinderen aan of zij naar de kinderdienst gaan.
God, de schepper van het licht, in zijn Zoon,
naar ons toekomt. In dit ware licht komt ons
N.B. De andere kerkdiensten van december en
leven tot zijn recht, ondanks alles, ondanks
begin januari staan op de vorige pagina.
grote zorgen. Alles wordt anders door het
Caleidoscoop

